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† Eva Krempaská ned. 50r.
† Jozef Kromka
† Alojz Kostolanský kňaz
Za veriacich.

UTOROK
ŠTVRTOK
SOBOTA

MALÁ FRANKOVÁ
Za ochranu PM pred korona vírusom
† Ján a Žofia Ľach
Za dušičky v očistci
INÉ OZNAMY





Milí bratia a sestry,
informujeme vás, že verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté
Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020.
Stanovisko KBS:
"Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia
epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca
do 23. marca 2020.
Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe
stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v
katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.
Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v
uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši.
V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré
stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa
odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných
modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu,
televízie alebo internetu.
Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi
modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.
"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým,
ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou
utiekame!"
Zjednotení v modlitbách pracovníci biskupského úradu
Milí bratia!
V týchto dňoch, keď sú naše rodiny doma a nemôžu byť prítomné na sv. omši, si zrejme aj my uvedomujeme dar ich
prítomnosti i to, že Cirkev žije i prežije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista.

Rodiny si zase majú možnosť viac uvedomiť to, že sú domácou cirkvou, ktorá žije zo spoločnej modlitby, z Božieho
slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci
sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti manželstva.
 Ponúknite rodinám "Liturgiu domácej cirkvi", na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele a povzbuďte ich, aby sa
spoločne stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri ich spoločnej rodinnej liturgii: https://zastolom.sk/wpcontent/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.pôstnu-nedeľu-A.pdf. Link nájdete na internetovej stránke farnosti,
ako aj na mojom profile na facebooku.
 Aj naďalej plati
o Sv. omše na Vaše úmysly budem slúžiť podľa oznamov, ale bez stanoveného času, aby sa vylúčila účasť
širšej verejnosti. Darca milodaru sa o čase sv. omše môže informovať na č. 052/4892727
o Preto odporúčam sledovať každodenné sv. omše na TV LUX: v pracovné dni o 7.00, 12.00 a 19.00, v sobotu
o 7.00 a 18.00, a v nedeľu o 10.30 a 18.00 a prostredníctvom Rádia Lumen o 18.00, poprípade na facebooku
Františkánov. Rozpis je vyvesený na MF pri kostole a v Jednote, na VF pri kostole a pri Jednote na plote.
o V súvislosti so sledovanými sv. omšami odporúčame prijať Duchovné sv. prijímanie.
o Sv. spoveď vysluhujem naďalej po telefonickej dohode, alebo na farskom úrade.
o Zaopatrovanie taktiež ohlásiť na farskom úrade, alebo telefonicky.
 Preto vás všetkých prosím o trpezlivosť, vytrvalosť, lásku a zodpovednosť jeden voči druhému. Snažme sa aby sme
svojim správaním neohrozili seba, ale neohrozovali ani ostatných. Buďme vo svojom správaní zodpovedný
a ohľaduplný. Máme zodpovednosť za seba aj za svoje okolie. Aj naďalej platí žiadosť BÚ aby sme v čo najväčšej
miere zostávali doma. Prosím vás aby ste dodržiavali nariadenie o nosení rúšok (ochrany úst a nosa) na verejnosti
a v osobnom kontakte.
 DUCHOVNÉ SV. PRIJÍMANIE
Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a
milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša
túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho
srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.
 Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie
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.

