FARSKÉ OZNAMY
29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
(18.10.2020)

1. Liturgický kalendár:
Pondelok – spomienka Sv. Pavla z Kríža, kňaza
Štvrtok – spomienka Sv. Jána Pavla II., pápeža
Piatok – spomienka Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
Sobota – spomienka Panny Márie v sobotu
Nedeľa – 30. nedeľa v Cezročnom období
2. Sv. omše sa nemôžu konať verejne až do odvolania. Veriacich pozývame k sledovaniu priamych prenosov sv.
omší. Neúčasť na bohoslužbe v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom.
3. Priame prenosy sv. omší a ďalších liturgických slávení môžu veriaci sledovať cez vysielanie TV LUX.
Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie sv. omše.
4. Adorácia v kostole nie je zakázaná. Preto kostol bude počas dňa otvorený od 9:00 do 17:00. Adoráciu možno
zrealizovať vo forme osobnej modlitby pred Bohostánkom, ktorú si vykoná každý veriaci osobne počas
súkromnej návštevy kostola.
5. Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa
počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer
o 20:00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch, prípadne so zažatou hromničnou sviečkou.
Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých
a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Z tohto dôvodu večer o 20:00 bude i zvonenie zvonu na
pripomenutie tejto modlitby.
6. Kto by potreboval sv. spoveď, môže ju individuálne si vykonať v kostole v pondelok až piatok v čase od 09:00
do 10:00 a podvečer od 16:00 do 17:00 pri zachovaní všetkých hygienických nariadení.
7. V prípade sviatostného zaopatrovania tých, ktorí zomierajú a sú v blízkom nebezpečenstve smrti volajte na
farský úrad.
8. Čo sa týka záležitostí krstu, sobáša alebo pohrebu, môžete sa informovať telefonicky alebo osobne pri
dodržaní všetkých hygienických opatrení na farskom úrade.
9. V týchto dňoch, keď sa po niekoľkých mesiacoch opäť v našich kostoloch muselo obmedziť slávenie verejných
bohoslužieb, Vás pozývame zapojiť sa do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier
vo svete. Prípravný tím, ktorý stojí za touto modlitbovou iniciatívou chce deťom predstaviť príbeh svätej
Kataríny Labouré, ktorá v zjaveniach dostala od nebeskej Matky medailu. Po tom, čo Katarína dala vyraziť
mariánske medaily podľa obrazu, ktorý videla v zjaveniach, prišla veľká epidémia. Jej spolusestry medaily
rozdávali chorým a vzbudzovali v ľuďoch úctu k Panne Márii. Následne sa začali diať veľké počty uzdravení a aj
preto dostala medaila prívlastok zázračná. Každý, kto sa zapojí do modlitby ruženca 18. alebo 19. októbra a
zaregistruje sa na webe www.miliondeti.sk, dostane jednu takú medailu. Ružencová kampaň je v tomto roku
poznačená pandémiou koronavírusu a pripadla na ten istý deň, ako misijná nedeľa. Ruženec sa teda môžete s
deťmi modliť v rodinách. Rovnako aj TV Lux bude vysielať modlitbu svätého ruženca s deťmi pred svätou
omšou s tematikou misií.
10. Na budúci víkend zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 03:00 hod. letného času posúvame hodiny na 02:00
hod. stredoeurópskeho času. Nezabudnite na túto zmenu času.
11. V tejto výnimočnej situácii buďme trpezliví, disciplinovaní a zodpovední. Dodržiavajme všetky hygienické
nariadenia.

