FARSKÉ OZNAMY
32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
(08.11.2020)
1. Liturgický kalendár:
Pondelok – Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Utorok – spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Streda – spomienka sv. Martina z Tours, biskupa
Štvrtok – spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Sobota – spomienka Panny Márie v sobotu
Nedeľa – 33. 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. V prípade sviatostného zaopatrovania tých, ktorí zomierajú a sú v blízkom nebezpečenstve smrti volajte na
farský úrad.
7. 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.
8. Čo sa týka záležitostí krstu, sobáša alebo pohrebu, môžete sa informovať telefonicky alebo osobne pri
dodržaní všetkých hygienických opatrení na farskom úrade.
9.

Pripomíname, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré
bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto
dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti
veriacich. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu
obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v
duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné
tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred
obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
10. V tejto výnimočnej situácii buďme trpezliví, disciplinovaní a zodpovední. Dodržiavajme všetky hygienické
nariadenia.
11. Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi
vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie tak, ako sa
zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia
dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm. Pôst nie je povinný pod
hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný!

12. Sviatosť manželstva chcú prijať: Rastislav Majchrák, pochádzajúci z Čadce a Lucia Mravcová,
pochádzajúca z KNK. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom
úrade.

