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Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu
Nedeľa radosti (Laetare)
LITURGICKÝ KALENDÁR
STREDA
Slávnosť
Zvestovanie Pána
OZNAMY
➢ 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 vám prinášame v plnom znení.
"Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu
ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s
platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.
Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i
na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné
bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.
Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich
veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši.
V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 §
2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom
slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním
Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté
omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.
Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných.
Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru
medzi ľuďmi.
"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros
uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za
nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"
V Bratislave 20. marca 2020
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita, predseda KBS
➢ Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie
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.
Dekrét podpísal hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regens Mons. Krzysztof Nykiel. 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.
Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či
eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu
pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie,
o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.
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.
Nóta Apoštolskej penitenciárie sa venuje možnosti udelenia kolektívneho rozhrešenia v prípade závažnej
núdze. Kňaz má podľa možností vopred upovedomiť príslušného diecézneho biskupa, ktorému prináleží
určiť teritórium a prípady vo vlastnej cirkevnej oblasti. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti,
ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz.

➢ Deviatnik a zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Ako už viete, od 16. marca 2020 sa v celej diecéze modlime Deviatnik k Rožňavskej Panne Márii.
Prednášame Pánovi pokorné prosby s veľkou dôverou, cez našu nebeskú Matku na úmysel zastavenia
šírenia sa koronavírusu a tiež, aby sme sa v tejto situácii viac primkli k nášmu Pánovi, k Panne Márii a to
nielen na čas tohoto ťažkého obdobia, ale aby sme pri nich už zostali navždy. Na záver Deviatnika 25.
marca 2020, na slávnosť Zvestovania Pána v biskupskej kaplnke v Rožňave zasvätím diecézu
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Urobte tak v tento deň všetci! Aj keď nebudete pri tom vo vašom farskom spoločenstve, nepodceňte toto
zasvätenie. Panna Mária nás chce opäť a opäť zobrať pod svoju ochranu, ale my jej našu túžbu, aby to
stále robila, vyjadrime zasvätením sa jej Nepoškvrnenému Srdcu! Môžete tak urobiť jedným z týchto
spôsobov:
1. Modlitbou, ktorou sme sa zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 14. októbra 2017 +
modlitba za diecézu, ktorú sa modlievame vždy 16.-teho v mesiaci
2. Modlitbou zasvätenia z brožúrky Pobožnosti fatimských sobôt + modlitba za diecézu, ktorú sa
modlievame vždy 16.-teho v mesiaci
3. 3 x Zdravas Mária…, Pod tvoju ochranu… + modlitba za diecézu, ktorú sa modlievame vždy 16.teho v mesiaci.
Pred zasvätením, alebo v ten deň sa pomodliť: jeden – tri ružence.
Ubezpečujem vás, že som s vami všetkými v duchu zjednotený, s každým z Vás, so všetkými ostatnými
ľuďmi Rožňavskej diecézy, ale aj na Slovensku a za všetkých sa modlím, osobitne za všetkých, ktorých
vkladáme do úmyslu modlitieb Deviatnika, troch ružencov a pôstu.
Žehnám každému z vás a celej diecéze
Váš biskup + Mons. Stanislav Stolárik
➢ Sviatosť oltárna vo farskom kostole v Predajnej na osobnú, individuálnu modlitbu bude vyložená
v stredu 25.3. a v piatok 27.3. od 17:00-18:00 hod. Počas adorácie bude možnosť sv. spovede.
Prosím farníkov ktorí prídu na súkromnú návštevu kostola, aby dodržiavali preventívne opatrenia
v zmysle nariadení hlavného hygienika SR (rúško, odstup, väčší počet ľudí a pod.)
➢ Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň.
➢ Spoločenstvo rodín, ktoré malo byť v nedeľu 29. marca je zrušené.
➢ Katolícke noviny v čísle 12 prinášajú informácie o koronavíruse v rozhovore s profesorom Vladimírom
Krčmérym; predstavujú osobnosť a odkaz sv. Jána Sarkandera, patróna spovedníkov a spovedného
tajomstva; približujú identitu svätého Jozefa.
➢ V noci z 28. na 29.3. t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu dopredu.
➢ O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej.
➢ V týchto dňoch, keď sú rodiny doma a nemôžu byť prítomné na sv. omši, si všetci uvedomujeme dar
vašej prítomnosti i to, že Cirkev žije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú
prítomnosť Krista. Rodiny si v tomto čase môžu viac uvedomiť to, že sú domácou cirkvou, ktorá žije
zo spoločnej modlitby, z Božieho slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými
sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti
manželstva.
Ponúkame rodinám "Liturgiu domácej cirkvi", na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele
a povzbudzujeme vás, aby ste sa spoločne stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri ich
spoločnej rodinnej liturgii: https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na4.pôstnu-nedeľu-A.pdf
Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk
Túto
liturgiu
pripravil
taliansky
kňaz
Renzo
Bonetti
(viac
informácií:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200319018)
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➢ 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 vám prinášame v plnom znení.
"Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu
ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s
platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.
Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i
na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné
bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.
Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich
veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši.
V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 §
2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom
slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním
Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté
omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.
Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných.
Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru
medzi ľuďmi.
"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros
uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za
nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"
V Bratislave 20. marca 2020
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita, predseda KBS"
➢ Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie
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.
Dekrét podpísal hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regens Mons. Krzysztof Nykiel. 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.
Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či
eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu
pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie,
o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.
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.
Nóta Apoštolskej penitenciárie sa venuje možnosti udelenia kolektívneho rozhrešenia v prípade závažnej
núdze. Kňaz má podľa možností vopred upovedomiť príslušného diecézneho biskupa, ktorému prináleží
určiť teritórium a prípady vo vlastnej cirkevnej oblasti. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti,
ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz.

➢ Deviatnik a zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Ako už viete, od 16. marca 2020 sa v celej diecéze modlime Deviatnik k Rožňavskej Panne Márii.
Prednášame Pánovi pokorné prosby s veľkou dôverou, cez našu nebeskú Matku na úmysel zastavenia
šírenia sa koronavírusu a tiež, aby sme sa v tejto situácii viac primkli k nášmu Pánovi, k Panne Márii a to
nielen na čas tohoto ťažkého obdobia, ale aby sme pri nich už zostali navždy. Na záver Deviatnika 25.
marca 2020, na slávnosť Zvestovania Pána v biskupskej kaplnke v Rožňave zasvätím diecézu
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Urobte tak v tento deň všetci! Aj keď nebudete pri tom vo vašom farskom spoločenstve, nepodceňte toto
zasvätenie. Panna Mária nás chce opäť a opäť zobrať pod svoju ochranu, ale my jej našu túžbu, aby to
stále robila, vyjadrime zasvätením sa jej Nepoškvrnenému Srdcu! Môžete tak urobiť jedným z týchto
spôsobov:
4. Modlitbou, ktorou sme sa zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 14. októbra 2017 +
modlitba za diecézu, ktorú sa modlievame vždy 16.-teho v mesiaci
5. Modlitbou zasvätenia z brožúrky Pobožnosti fatimských sobôt + modlitba za diecézu, ktorú sa
modlievame vždy 16.-teho v mesiaci
6. 3 x Zdravas Mária…, Pod tvoju ochranu… + modlitba za diecézu, ktorú sa modlievame vždy 16.teho v mesiaci.
Pred zasvätením, alebo v ten deň sa pomodliť: jeden – tri ružence.
Ubezpečujem vás, že som s vami všetkými v duchu zjednotený, s každým z Vás, so všetkými ostatnými
ľuďmi Rožňavskej diecézy, ale aj na Slovensku a za všetkých sa modlím, osobitne za všetkých, ktorých
vkladáme do úmyslu modlitieb Deviatnika, troch ružencov a pôstu.
Žehnám každému z vás a celej diecéze
Váš biskup + Mons. Stanislav Stolárik
➢ Sviatosť oltárna vo filiálnom kostole v Jasení bude vyložená v utorok 24.3. a vo štvrtok 26.3. od 17:0018:00 hod.
Adorácia bude vo forme osobnej modlitby pred Najsvätejšou Sviatosťou bez akýchkoľvek
spoločných modlitieb a pobožnosti. Počas adorácie bude možnosť sv. spovede.
Prosím farníkov, ktorí prídu na súkromnú návštevu kostola, aby dodržiavali preventívne opatrenia
v zmysle nariadení hlavného hygienika SR (rúško, odstup, väčší počet ľudí a pod.) V opačnom prípade
„...tak robíte na vlastnú zodpovednosť a musíte počítať s tým, že ak by sa čosi nedaj Bože stalo/skomplikovalo, tak aj s
prípadným vyvodzovaním dôsledkov a sankcií.“ (p. Starosta obce Jasenie)
➢ Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň.
➢ Na budúcu nedeľu 29. marca spoločenstvo rodín je zrušené.
➢ Katolícke noviny v čísle 12 prinášajú informácie o koronavíruse v rozhovore s profesorom Vladimírom
Krčmérym; predstavujú osobnosť a odkaz sv. Jána Sarkandera, patróna spovedníkov a spovedného
tajomstva; približujú identitu svätého Jozefa.
➢ V noci z 28. na 29.3. t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu dopredu.
➢ V týchto dňoch, keď sú rodiny doma a nemôžu byť prítomné na sv. omši, si všetci uvedomujeme dar
vašej prítomnosti i to, že Cirkev žije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú
prítomnosť Krista. Rodiny si v tomto čase môžu viac uvedomiť to, že sú domácou cirkvou, ktorá žije
zo spoločnej modlitby, z Božieho slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými
sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti
manželstva.
Ponúkame rodinám "Liturgiu domácej cirkvi", na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele
a povzbudzujeme vás, aby ste sa spoločne stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri ich
spoločnej rodinnej liturgii: https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na4.pôstnu-nedeľu-A.pdf
Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk
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