FARSKÉ OZNAMY - KVETNÁ NEDEĽA (05.04.2020)
1. 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.
2. Priame prenosy sv. omší a ďalších liturgických slávení môžu veriaci sledovať cez vysielanie TV LUX.
Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie sv. omše.
3. 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.
4. 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.
5. Na Zelený štvrtok si pripomíname Poslednú večeru nášho Pána, pri ktorej boli ustanovené sviatosti kňazstva
a Eucharistie. Na základe povolenia Svätej stolice môže byť večerná sv. omša slávená bez účasti ľudí v tejto
výnimočnej situácii. Preto i u nás bude táto sv. omša bez veriacich o 18:00 hod. Budete ju môcť sledovať
v priamom prenose na kanáli youtube, tak ako nedeľné sv. omše.
6. Na Veľký piatok sa podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistia. V tento deň je prísny pôst od mäsa i od jedla.
Obrady Pánovho utrpenia a smrti začnú popoludní o 15:00 hod. Opäť bude možnosť ich sledovať v priamom
prenose. Podľa usmernení z Biskupského úradu Boží hrob tento rok nebude, aby sa predišlo nebezpečenstvu
zhromažďovania.
7. Na Bielu sobotu sa Veľkonočná vigília začne po západe slnka o 19:30 hod. v priamom prenose na kanáli
youtube. V čase, keď sa bude sláviť Veľkonočná vigília, môžeme umiestniť zapálenú sviečku do okien našich
domov a prípadne i vystaviť kríž alebo obraz nášho Pána Ježiša Krista, ktorý v tejto slávnej noci skutočne vstal
z mŕtvych. Je to stará veľkonočná tradícia, ktorou môžeme vydať svedectvo, že Ježiš je Svetlom nášho života,
svetlom, ktoré nezapadá, ako o tom vo veľkonočnej noci s radosťou a rozochvením spievame.
8. Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, najväčší sviatok pre nás kresťanov katolíkov. Sv. omša bude o 9:00 v priamom prenose.
9. Na stránkach mesta i v aplikácii si môžete stiahnuť Liturgiu domácej cirkvi pre rodiny na Veľkonočné trojdnie.
Jednotlivé modlitby sa môžete v rodinách spoločne pomodliť.
10. Vyšlo nové číslo časopisu Naša Žilinská diecéza. Časopis vychádza len v elektronickej podobe. Veríme, že
napriek novej podobe, si nájdete dostatok impulzov a zaujímavého čítania. PDF elektronického čísla je:
http://www.nasadieceza.sk/wp-content/uploads/2020/04/dieceza4_2020_dist.pdf
Takzvaný FlipBook je dostupný na URL adrese: www.nasadieceza.sk/news/elektronicka-verzia
11. Katolícke noviny si môžete zakúpiť pri súkromnej návšteve kostolov.
12. Spoločné sv. spovede pred Veľkonočnými sviatkami nebudú. Kto by súrne potreboval sv. spoveď, nech sa
telefonicky informuje na farskom úrade.
13. V prípade sviatostného zaopatrovania tých, ktorí zomierajú a sú v nebezpečenstve smrti volajte na farský
úrad.
14. Čo sa týka záležitostí krstu, sobáša alebo pohrebu, môžete sa informovať telefonicky alebo osobne pri
dodržaní všetkých hygienických opatrení.
15. V tejto výnimočnej situácii buďme trpezliví, disciplinovaní a zodpovední. Mnohí budeme ukrátení o možnosť
prijímať živého Ježiša Krista v Eucharistii, no nech nás toto mimoriadne prísne pôstne obdobie ešte viac

posilní v predsavzatí a túžbe po častom prijímaní Božieho Tela a Krvi v čase, keď k tomu budeme mať všetky
možnosti.

