„Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!.“

Farské oznamy
 Podľa vyhlásenia vlády a nariadenia od 25.10.2020 do 1.11.2020 je
zákaz vychádzania a pre Cirkev platí aj zákaz verejných bohoslužieb.
Kňaz bude slúžiť sv. omše v našej farnosti súkromne až do odvolania,
podľa nahlásených úmyslov. (Milodary za odslúžené sv. omše sa môžu
odovzdať až po skončení tohto stavu)
 Predsieň kostola bude počas dní stále otvorená k súkromnej modlitbe.
 Kancelária otvorená: utorok – štvrtok (10:00 – 12:00 hod a 15:00 – 17:00)

 V súrnom prípade potreby sv. spovedi alebo zaopatrenia kontaktovať
farského administrátora.
 Adorácie a rozdávanie sv. prijímania nebudeme vysluhovať až do odvolania.
 Krst, sobáš, pohreby búdu s pravidlom, že na 15 m2 môže byť 1 osoba. V našom
kostole teda môže byť prítomných až 35 ľudí (krst, sobáš). Povinnosť preukázať sa
negatívnym testom na covid-19 nie starším ako z 23.10.2020 sa na našu diecézu
nevzťahuje.

Platí až do odvolania!!!
Prosím využime tento čas na duchovné stíšenie a prehĺbenie
dialógu s Pánom v tichu. Je to veľká príležitosť na duchovný rast
a sebapoznanie.
Myslíme na Vás v modlitbách v týchto časoch ťažkej skúšky!
Váš farský administrátora a diakon

Vladimír Václavík

Štefan Paľúch

Úmysly svätých omší
Farnosť Sedembolestnej P. Márie
(25. X. - 1. XI. 2020)
Dátum

Liturgické sviatky

Nedeľa

30. nedeľa
v cezročnom
období

Pondelok

Féria

+ matka Mária, otec Pavol, ich synovia Peter
a Pavol

Utorok

Féria

+ David

Streda

Sv. Šimona a Júdu
apoštolov
sviatok

Štvrtok

Féria

+ Mária Čaklošová 1v, + Mária a Alexander
Čaklošoví

Piatok

Féria

+ Helena a Anna

Sobota

Féria

+ manžel Edurad Šášik 5. výr., + syn
Ladislav 35. výr., + rodičia Marek a Júlia a
+ brat Peter

Nedeľa

Slávnosť
všetkých svätých

Vladimír Václavík
administrátor
tel. 0902398422

Čas

Úmysly Svätých Omší
za veriacich

+ Dominik 31v

za veriacich

Štefan Paľúch
diakon
tel. 0905351939

Oznam – odpustky – Vatikán
Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka
ustanovila, 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.
Dekrét s podpismi hlavného penitenciára kardinála Maura Piacenzu a
regensa Mons. Krzysztofa Nykiela hovorí aj o úplných odpustkoch z 2.
novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých,
ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a
pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2.
novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok
Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa
slobodného rozhodnutia jednotlivých 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 ako náhle 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.
Môžu to byť napríklad 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.

