
 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina, Podkonice 
976 13 Podkonice 74; Tel. 048/4196896; 0908 256 527;  e-mail: podkonice@fara.sk 

 
 

F A R S K É   O Z N A M Y 

13. marec – 19. marec 2023 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 12.3. féria  18:00  Mária a Matúš Burian 
Ut 14.3. féria    
St 15.3. féria  18:00  rodičia Očenášoví, syn Miloslav, rodičia Kostúroví 
Št 16.3. féria    7:30  brat Ivan Vráb, manželka Božena a syn Zdenko 
Pi 17.3. féria  18:00  Alžbeta a Ján Jamrich, Emília Barlova 
So 18.3. féria    7:30  rodičia Jana a Cyril Flaška 
Ne 19.3. Štvrtá pôstna nedeľa - nedeľa radosti    9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes o 14:00 hod. sa bude modliť Krížová cesta. 

 Dnes o 17:00 hod. na fare pokračujeme v Lectio divina – čítanie, meditácia, komentár a modlitba so Sv. 
Písmom. 

 V piatok bude detská sv. omša na ktorú pozývam všetky deti, rodičov a st. rodičov. Pred sv. omšou o 17:30 
hod. je skúška a nácvik spevov na fare. Úloha z posledného piatku je: Čo máme konať, aby sme sa nehanbili 
za Pána Ježiša? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. Po sv. omši pozývam všetky deti na faru na 
domáce kino alebo spoločenské hry.  

 V sobotu o 18:00 hod. bude nácvik pašií na fare. Záujem nových spevákov je vítaný. 

 Na budúcu nedeľu sa bude naša farnosť modliť Krížovú cestu na Urpíne v Banskej Bystrici o 14:30 hod. 
Prosím, kto môže, príďte sa modliť.  

 V piatky a nedele sa v pôstnom období modlíme Krížovú cestu. V piatok pred sv. omšou o 17:15 hod. niekto 
z vás a v nedeľu o 14:00 hod. sa budem modliť ja s vami.  

 Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých 
podmienok úplne odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať 
tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad 
štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista 
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky. 
Modlitbu nájdete vzadu vytlačenú. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 6. Vladimíri Turčanovej.  

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zbierka 
na potreby kostola z posledného týždňa bola 150€, zvonček na účet 20€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh 
zaplať. 

 V piatok sme  sa vrátili šťastlivo zo Sv. Zemi. Chvála a vďaka Bohu i vám všetkým vďaka za modlitby, aj my 
sme sa modlili za vás. Bol to krásny, milostivý a požehnaný čas v perfektnom spoločenstve. Veľká vďaka 
patrí tiež Vladke Turčanovej, ktorá nám to všetko cez Avertravel sprostredkovala. Čakám od vás návrhy na 
ďalšiu púť.  



 Cirkev musí dnes vydávať svedectvo najmä svojou svätosťou. „Pán Ježiš, božský Učiteľ a vzor všetkej 
dokonalosti, hlásal všetkým svojim učeníkom bez rozdielu v každom životnom postavení svätosť života, 
ktorej on sám je pôvodcom a zavŕšením“ (konštit. Lumen gentium 40). Klerikom aj laikom vrelo odporúčame 
duchovné cvičenia každý rok. Duchovné cvičenia pre laikov: Miesto: Dom Xaver, Badín  Termín: 10.-13. 
máj 2023 Téma: „Adam, kde si?“ Exercitátor: ThDr. Marián Bublinec, PhD. Prihlasovanie u pani notárky 
Mgr. Vladimíry Turčanovej: e-mail: sekretar.bb@rcc.sk  tel. č.:  048/ 472 08 01 

 Vyšiel nový bezplatný dvojmesačník katolíckeho modlitebného Rádia Mária Slovensko na mesiace marec 
a apríl 2023. Nájdete ich vzadu na poličke. 

 Pomoc trpiacej Cirkvi ACN Slovensko prosí o pomoc pre Nigériu. Viac info nájdete vzadu na letáku. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


