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F A R S K É   O Z N A M Y 
30. marec – 5. apríl A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 
Po  30.3. féria v pôstnom období   Lýdia a Róbert Kostúr 
Ut  31.3. féria  ---  
St  1.4. féria   Františka, Ladislav, Mária, Anton 
Št  2.4. féria   manžel Milan Patráš, rodičia Adela, Jozef 
Pia  3.4. féria   Ľubomír Očenáš, BP pre rodinu 
So  4.4. féria  Za B požehn. a zdravie pre rod. Jozefa Slobodníka 
Ne  5.4. Kvetná Nedeľa utrpenia Pána  Za farnosť 

 

 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 vašej prítomnosti, môžete zavolať, lebo 
málokto to využíva. 

 Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie 
opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení 
verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a 
riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti 
veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a 
disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária. „Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz 
nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo 
všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od 
účasti na nedeľnej svätej omši. Píše sa to v stanovisku KBS na www.tkkbs.sk. 

 Biskupský úrad v tomto čase vyzýva nás kňazov k týmto opatreniam: keďže nie je dovolené 
zhromaždovať sa, z tohto dôvodu nie je vhodné ľudí pozývať na spoveď, ale skôr ich viesť k tomu, 
aby si sami často vzbudzovali dokonalú ľútosť s pevným rozhodnutím vyspovedať sa pri najbližšej 
príležitosti. Princíp „nevychádzať z domu“ je aj pre veriacich kľúčový. Spoveď pred VN za účasti 
viacerých kňazov nebude. Ak sa niekto nutne potrebuje vyspovedať, dohodne si s kňazom termín 
a miesto. Najlepšie je spovedať sa v otvorenom priestore, napr. v areáli kostola, alebo celkom 
vonku. Potrebné je, aby kňaz aj kajúcnik mali na tvári rúška a boli od seba primerane vzdialení.   

                                                                                                           ...pokračovanie na druhej strane 



  Tradičné spovedanie chorých po domoch na prvý piatok a pred Veľkou nocou sa v tomto 
mimoriadnom období nekoná. Ak vás volajú ku chorým, ktorým sa vážne zhoršil zdravotný stav 
alebo sú v nebezpečenstve smrti, pri zachovaní hygienických predpisov choďte (majte rúško 
a použite dezinfekciu). Ak uznáte za vhodné podať sväté prijímanie na ruku, je to možné. Návštevy 
infikovaných pacientov, ktorí nie sú v bezprostrednom ohrození života, treba odložiť a pokiaľ sú 
chorí či v karanténe, k nim nechodiť.  

Tiež nás vyzývajú prijímať čo najčastejšie duchovné sv. prijímanie. Viac na nástenke. 

 Veľmi pekne ďakujem obecnému úradu za dotáciu na kostol v hodnote 2000€. 

 Veľmi pekne ďakujem Jarovi Kostúrovi za iniciáciu farského informátora, farskej rade za pomoc 
pri jeho zrealizovaní a Jánovi Chabanovi za tlač. Pán Boh vás žehnaj + i v ďalších vašich dielach. 

 Príspevky na kostol alebo zvonček môžete posielať aj na farský účet:                   
SK91 0900 0000 0000 5018 0927. V tomto týždni príspevky na kostol a zvonček v hotovosti a na 
účet bolo spolu 220€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Na budúcu nedeľu (5.4.) bude možnosť od 10:00 do 15:00 pristúpiť k individuálnej poklone pred 
kostolom. 

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

 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. 

 Biskupský úrad nás pozýva v týchto dňoch, keď sú naše rodiny doma a nemôžu byť prítomné na 
svätej omši, si viac uvedomujeme dar slobodného a verejného slávenia bohoslužieb. Ponúkame 
rodinám „Liturgiu domácej cirkvi“, na nasledujúce nedele a povzbudzujeme ich, aby sa spoločne 
stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri ich spoločnej rodinnej liturgii: Každý týždeň 
nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk                                          

https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.pôstnu-nedeľu-A.pdf 

Túto liturgiu  pripravil taliansky kňaz Renzo Bonetti.  


