FARSKÉ OZNAMY
3. PÔSTNA NEDEĽA
(07.03.2021)
1. Liturgický kalendár:
Pondelok – Sv. Jána z Boha, rehoľníka
Utorok – Sv. Františky Rímskej, rehoľníčky
Nedeľa – 4. pôstna nedeľa
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. Môžete sledovať online prenosy z farského kostola sv.
Ondreja, apoštola v nedeľu vždy o 10:00.
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.

Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň. V nedeľu
hneď po sv. omši bude online prenos pokračovať pobožnosťou Krížovej cesty.

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. Svätá Stolica dáva možnosť získať plnomocné odpustky pre:
- najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáš 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.
10. V tejto výnimočnej situácii buďme trpezliví, disciplinovaní a zodpovední. Dodržiavajme všetky hygienické
nariadenia.

