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F A R S K É   O Z N A M Y 
23. marec – 29. marec A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 
Po  23.3. féria v pôstnom období   Cyril Očenáš, 1. výr. 
Ut  24.3. féria  ---  
St  25.3. Zvestovanie Pána, slávnosť   Milan Randa 
Št  26.3. féria  BP a zdravie rodiny Ulbrikovej 
Pia  27.3. féria   Mária a Alžbeta 
So  28.3. féria   rodičia Vilma a Ondrej, deti, st. rodičia 
Ne  29.3. Piata Pôstna Nedeľa  Za farnosť 
 

 Starostlivosť o kostol, keďže sa tu teraz nechodí a nemáme sa stretávať, nemá nikto. 

 Úmysly sv. omši sa budú presúvať na júl, preto najlepšie bude, keď mi zavoláte, aby ste vedeli, 
ktorý deň to bude. Je aj taká možnosť, že vám to odslúžim aj súkromne sám na fare, ale len po 
dohode s vami. Ďalšia možnosť je pre tých, ktorí v tomto čase do júla nemajú žiadny úmysel 
zapísaný a chcú mať odslúžený úmysel v tomto čase aj bez ich prítomnosti, môžete zavolať (tel. 
048/4196896; 0908 256 527), lebo málokto to využíva. 

 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. Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. Píše sa to v 
stanovisku KBS, ktoré nájdete na TK KBS v plnom znení. 

 Pápež František vyzval kresťanov na celom svete, aby sa v stredu (25.3.) na poludnie 
stredoeurópskeho času zastavili a pomodlili sa spolu Otčenáš v reakcii na krízu týkajúcu sa 
nového koronavírusu. Pápež tiež uviedol, že mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi udelí v piatok 
(27.3.) večer z prázdneho vatikánskeho Námestia sv. Petra. „Chceme reagovať na pandémiu tohto 
vírusu univerzálnosťou modlitby, súcitu a láskyplnosti. Zostaňme jednotní,“ vyzval pápež 
František. 

 Príspevky na kostol alebo zvonček môžete posielať aj na farský účet:                    
SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Na budúcu nedeľu bude možnosť od 9:00 do 15:00 pristúpiť k individuálnej poklone pred 
kostolom. 

...pokračovanie na 2. strane 



 Naďalej vás prosím, všetko čo sa v tomto čase vírusu odporúča vládou, rešpektujme 
a nepodceňujme. Budeme tým zodpovední nielen za seba, ale aj za ľudí okolo nás. Buďme 
navzájom ohľaduplní, pomáhajme si v rámci inštrukcii a samozrejme pritom všetkom nezabúdajme 
na Boha a modlitby za nás všetkých.  

 Vždy som vám k dispozícií v čomkoľvek, hlavne však k vysluhovaniu sviatosti, preto neváhajte ma 
osloviť najlepšie telefonicky, aby sme sa dohodli. 

 Veľmi pekne sa chcem poďakovať pánu starostovi, za zabezpečenie firmy na opravu žľabov na 
kostole a Jurajovi Barlovi za pomoc pri kontrole a oprave žľabov.  

 Modlitba duchovného svätého prijímania - podľa sv. Alfonza z Liguori 

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. 

 Biskupský Úrad vám oznamuje, že plánovaný Kvetný víkend – 3.-5. apríla 2020 v Banskej Bystrici 
– sa kvôli mimoriadnej situácii v našej krajine ruší. Povzbudzujeme všetkých mladých ľudí, ktorí sa 
na toto stretnutie tešili, aby modlitbou a (sčasti vynútenou) obetou prosili za znormalizovanie stavu 
v našej krajine i vo svete.  

 Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami v tomto výnimočnom 
čase aj doma, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky. 

 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. 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. 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. Viac na TK KBS. 

 

Martin Pečarka, správca farnosti 


