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F A R S K É   O Z N A M Y 
2. november – 8. november A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po  2.11. Spomienka na všetých verných 
zosnulých 18:00 Ö Ján Čupka s rodičmi 

Ut  3.11. féria   7:30 Ö biskupov a kňazov 
St  4.11. Sv. Karola Borromejského, 

biskupa, spom. 18:00 Ö Emília, Matúš Mrva a st. rodičia 

Št  5.11. féria   7:30 Ö Anna Forgáčová, rodičia Elena, Valentín a st. 
rodičia Ivanič 

Pia 6.11. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom 18:00 Ö Milan Vráb, rodičia a st. rodičia 
So 7.11. féria   7:30 Ö rodičia a manžel 
Ne 8.11. Tridsiata druhá nedeľa cez rok   9:00 Za farnosť 

 

v Dnes je zbierka na potreby kostola. 

v Tento týždeň je prvopiatkovy, ale ja som v povinnej karanténe až do nedele, preto všetko budem vybavovať 
až od pondelka 9.11. budúceho týždňa. Po telefóne vybavujem, na súrne veci zabezpečím kňaza. 

v "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. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, 
ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým 
spôsobom, 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," uviedol predseda KBS Mons. 
Stanislav Zvolenský. 

v Úmysly sv. omší budem slúžiť ako sú zapísané, zatiaľ bez vašej prítomnosti. Ak vám to takto nevyhovuje, 
prosím zavolajte a prepíšeme úmysel na iný dátum, keď už budete môcť byť prítomní. 

v Liturgia domácej cirkvi na slávnosť Všetkých svätých – je tu ponuka nedeľnej pobožnosti prežitej v rodine. 

v Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
a milodary na kostol z predchádzajúceho týždňa na účet bolo 55€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

v Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý 
november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých 
oblastí sveta postihnutých koronavírusom. 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 úplné odpustky za zosnulých aj na diaľku. Treba, aby sa v duchu spojili so 
spoločenstvom Cirkvi, zriekli sa náklonnosti k akéhokoľvek hriechu a vzbudili si úmysel splniť, hneď ako sa 
to bude dať, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel 
Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa zbožne pomodlili nejakú modlitbu za 
zosnulých (napr. ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho 
milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného 
čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok 
milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života). 
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v Otázka svedomia – prijímanie a užívanie rôznych liekov: Správna a legitímna je otázka katolíkov, či možno 
prijímať a užívať lieky (prípravky, vakcíny, očkovacie látky...), ktorých kmeň (bunková línia) začal umelým 
potratom. Na túto vážnu morálnu otázku odpovedala Pápežská akadémia pre život v roku 2005. Z morálneho 
hľadiska ide u užívateľov (lekári, rodičia a deti) takýchto liekov o veľmi vzdialenú a nepriamu materiálnu 
spoluprácu vo vzťahu k dávnemu umelému potratu. Cirkev stáročia pokladá vzdialenú a nepriamu materiálnu 
spoluprácu za morálne prípustnú, ak nie je iná vhodná alternatíva. Vo viacerých prípadoch (najmä v prípade 
vakcín) inej vhodnej alternatívy niet. Pritom hrozí veľké nebezpečenstvo (jednotlivcovi aj spoločnosti), ak sa 
vakcíny neprijímajú. Preto Pápežská akadémia pre život odmietanie vakcín s problematickým pôvodom pokladá 
za absolútne nerozumné a nezodpovedné. Nesprávny a zlý je postoj tých katolíkov, ktorí neprijímajú a broja proti 
jasnej odpovedi kompetentnej morálnej cirkevnej autority.  

v Fórum života aj tento rok pripravuje jednu z najväčších vzdelávacích a duchovných pro-life kampaní na 
Slovensku – Sviečku za nenarodené deti. Jej hlavným mottom je výzva Rozsvieťme Slovensko, ktorá je pozvaním 
pre ľudí, aby zapálili 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, sviečku (doma, v chráme, 
pri pamätníku...), a dali tak najavo, že patria k tým, ktorí ľudský život považujú za vzácny už od momentu 
počatia. Náš BÚ BB aj tento rok podporuje túto kampaň, najmä duchovne. Bližšie informácie o Sviečke za 
nenarodené deti sú na stránke sviecka@forumzivota.sk  

v Modlitba za Slovensko 
Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu 
žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i 
duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia 
ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom 
stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a 
morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali 
sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky 
tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a 
vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú 
si nám dal za patrónku. 
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme 
aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého 
Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v 
našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije 
a kraľuje na veky vekov. Amen. 

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a 
konkrétne skutky lásky k blížnemu. 

v Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí mi akokoľvek pomáhajú a starajú sa o mňa. Pán Boh vám zaplať 
a požehnaj + . 

      Martin Pečarka 
farský administrátor 
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