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FARSKÉ OZNAMY

5. pôstna nedeľa 2020
PONDELOK /30.3.2020/
UTOROK /31.3.2020
STREDA /1.4.2020/
ŠTVRTOK /2.4.2020/
PIATOK /3.4.2020/
SOBOTA /4.4.2020/
NEDEĽA /5.4.2020/
6. pôstna nedeľa

??? hod. – zdr. a B. p. pre rod. Skurcoňákovú
??? hod. – † Karol, Marta a Štefan Bandik
??? hod. – † Jozef a Mária Rusnák
??? hod. – poďakovanie za 40 r. života Evy
??? hod. – zdr. a B. p. pre rod. Pavla Genzora
??? hod. – zdr. a B. p. pre rod. Levandovská
??? hod. – za uzdravenie Jozefa
??? hod. – poďakovanie za 72 r. života
??? hod. – B BSJ
??? hod. – † poďak. za 80 r. živ. a požehnanie pre rod.
??? hod. – za farníkov
??? hod. – vlastný úmysel
??? hod. – ružencové spoločenstvá

Aktivity v týždni:
Putujúcu Bibliu prevezme rod. Kvasniaková.
Sv. omše počas týždňa budú slúžené súkromne – tj. bez účasti veriacich. Každý deň budú odslúžené úmysly, ktoré sú na príslušný deň vypísané.
Všetky aktivity tento týždeň nebudú.
Môžeme však každý deň sa modliť k niektorému svätému, ktorého relikviu máme v kostole a touto relikviou je každý deň farnosť požehnaná. Na farskej stránke nájdete každý deň informáciu, ku ktorému svätému sa modlíme aj s modlitbou.
Vytrvajme vo viere a prečkajme s Božou milosťou tento čas.

Oznam pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov:
Keďže momentálne nie je možné v školách vyučovať náboženstvo, prosíme, aby deti využili čas
doma na zopakovanie si učiva. Prosím, pozrite si v materiáloch 8. Božie prikázanie.
Taktiež v utorky a štvrtky o 16:00 hod. budú v rádiu LUMEN špeciálne vydania relácie
SVETIELKO, kde deťom priblížia tietro témy z náboženstva.
Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie
Vatikán 20. februára (RV) Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev
umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú,
ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. Dnes bola zároveň vydaná i nóta, ktorá pripomína, že v extrémnych situáciách je možné udeliť i hromadné rozhrešenie.

Dekrét podpísal hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regens Mons. Krzysztof Nykiel. Tí najviac
ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a
rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.
Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť
ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre
chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.
Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného
Ježiša či kríž.
Nóta Apoštolskej penitenciárie sa venuje možnosti udelenia kolektívneho rozhrešenia v prípade závažnej núdze. Kňaz má podľa možností vopred upovedomiť príslušného diecézneho biskupa, ktorému prináleží určiť teritórium a prípady vo vlastnej cirkevnej oblasti. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti, ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz.
Neslávenie verejných bohoslužieb do odvolania:
Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o
neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a
riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).
„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to
dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti
predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal:
„Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby.
Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a
chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a
kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa
nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás
vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“

