2. veľkonočná nedeľa - 19. apríla 2020
(Božie milosrdenstvo)
V liturgickom týždni budeme sláviť:



v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Anzelma, biskupa a učiteľa
Cirkvi;
vo štvrtok spomienku na sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka;



v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Juraja, mučeníka;



v sobotu sviatok sv. Marka, evanjelistu;



3. veľkonočnú nedeľu.

Úmysly sv. omší vo farskom kostole budeme slúžiť bez účasti
verejnosti
Deň
slávenia
Pondelok
Utorok
Streda

Štvrtok
Piatok

Sobota
3. veľkonočná
nedeľa

Kňaz, ktorý
odslúži
Úmysel
úmysel
farár
za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre
Annu
kaplán
za + Jozefa
farár
za + Matúša, Ľudmilu a ich rodičov
kaplán
za + Jozefa, Máriu, Cyrila, Jána, Katarínu, Jána,
Pavla a Máriu
farár
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre
členov rodiny Staňovej
kaplán
za + Juraja, Máriu, Františka, Máriu, Milana,
Juraja, Antona, Vendelína, Jána, Máriu, Jozefínu
a Štefániu
farár
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jozefa, členov rodiny, za + Jána, Irenu a Jána
kaplán
za + Ferdinanda
farár
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre
Ľudmilu
kaplán
za + Annu, Bernarda, Milana, Ľubomíra a Františka
farár
za + Františku Bazelidesovú
kaplán
za + Stanislava, Máriu, Jána, Máriu a Alojza
farár
za Boží ľud
kaplán
za + Kamila

Spovedanie: je možné dohodnúť telefonicky, individuálna spoveď prebehne na otvorenom priestranstve v záhrade pri kostole, pri zachovaní
hygienických predpisov. Pri spovedaní je nutné použiť rúško.
Sviatosť krstu: je možné dohodnúť telefonicky. Krst bude prebiehať individuálne, pri zachovaní všetkých hygienických predpisov.

Časopis Naša žilinská diecéza: nájdete len v elektronickej podobe webovej stránke farnosti.
Pre vybavovanie administratívnych záležitostí: použite prioritne
emailovú, alebo telefonickú komunikáciu. V prípade žiadosti o dokumenty krstné listy, povolenia.., sme schopní dokumenty poslať poštou na adresu
farského úradu, kde ich od vás vyžadujú.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.
„ Milosrdenstvo je najvznešenejšia Božia vlastnosť a kráľovná medzi všetkými čnosťami .“
Sv. Ján Zlatoústy
Milosrdenstvo Božie - nová téma
Dvaja pápeži z druhej polovice 20. storočia rozpoznali znamenia čias a
zároveň odporučili, aby sa otázka milosrdenstva stala opäť stredobodom
ohlasovania Božieho slova a cirkevnej praxe. V duchovnom denníku pápeža Jána XXIII. nájdeme hlboké úvahy o Božom milosrdenstve, ktoré potom
vložil aj do programovej reči pri otvorení Druhého vatikánskeho koncilu.
Pri tejto príležitosti Ján XXIII. povedal, že dnešná Cirkev skôr, ako by odsudzovala, bude musieť používať liečivé prostriedky milosrdenstva. Svojím
prístupom tak udal nový tón a podnietil aj nový štýl v ohlasovaní a živote
Cirkvi. Podobne ako u pápeža, aj v koncilových dokumentoch sa objavil súvis medzi milosrdenstvom a pravdou.
Znak doby rozoznal aj Ján Pavol II., ktorý encyklikou Dives in misericordia
nastolil tému milosrdenstva a vniesol presvedčenie, že „samotná spravodlivosť v živote nestačí”. Pripomína, že „najvyššia spravodlivosť môže byť aj
najvyššou nespravodlivosťou”. Posolstvo Cirkvi v jubilejnom roku 2000 preto zameral na ohlasovanie milosrdného Boha. Veriacim predstavil poľskú
sestru a mystičku Faustínu Kowalskú, ktorá v súlade s Bibliou označila
Božie milosrdenstvo za najvýznamnejšu a najvznešenejšiu vlastnosť Boha.
Odkrývanie Božieho milosrdenstva sa má stať lúčom na cestách človeka
tretieho tisícročia. Na podnet sestry Faustíny, ktorú v apríli 2000 Ján Pavol
II. svätorečil, vyhlásil nedeľu po Veľkej noci za Nedeľu Božieho milosrdenstva.
O päť rokov neskôr kardinál Joseph Ratzinger na začiatku konkláve povedal, že Božie milosrdenstvo vymedzuje hranice zlu a stretnúť Ježiša Krista
znamená stretnúť Božie milosrdenstvo. Keď sa stal pápežom, v encyklike
Deus caritas est pokračoval v línii svojho predchodcu a myšlienku milosrdenstva prehĺbil tým, že ju predstavil ako principiálne vychádza z lásky a
nie zo spravodlivosti.
Zo Svätého písma vyplýva poznanie, že dokonalá spravodlivosť vo svete
nikdy nebola a ani nie je možná. V súvislosti s neustávajúcou nespravodlivosťou hovorí Písmo o nádeji na Božiu spravodlivosť. Volanie po spravodlivosti sa prekonáva volaním po milosrdenstve. Spravodlivosť je tak vtiahnutá do stredobodu biblického posolstva, v ktorom sa Boh predstavuje
ako milostivý a milosrdný. Nový zákon Boha nazýva Otcom milosrdenstva a
Bohom všetkej útechy (2 Kor 1,3; Ef 2,4).
Ježiš Kristus vo svojej kázni na hore blahoslaví všetkých, ktorí pôjdu evanjeliovou cestou
a budú milosrdní.

Znakom Božieho milosrdenstva je aj vyhlásenie Sv. Otca Františka:
Možnosť dosiahnutia odpustenia hriechov v prípade nemožnosti
sv. spovede:
deklaroval Sv. Otec pápež František, jeho úplné znenie sme zverejnili vo
farských oznamoch na 4. pôstnu nedeľu, ktoré nájdete na webovej stránke
farnosti v archíve farských oznamoch:
„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, je „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky - caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa
všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa
pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“
(KKC 1452). To znamená, že hoci ešte len čakáme na najbližšiu možnosť
prijať rozhrešenie od kňaza, úkonom dokonalej ľútosti sa nám už v tej chvíli dostáva odpustenie.
Potvrdil to už Tridentský koncil, ktorý uvádza, že ľútosť sprevádzaná
predsavzatím vyspovedať sa „zmieruje človeka s Bohom už prv
než reálne túto sviatosť prijme“ (Doctrina de sacramento Paenitentiae,
4. kap.) (TK KBS, RV).
Apoštolská penitenciária rozhodla,
že úplné mimoriadne odpustky v aktuálnej situácii pandémie sa
udeľujú:
1. veriacim postihnutým koronavírusom, z nariadenia zdravotníckej autority daným do režimu karantény v nemocniciach alebo vo
vlastných bytoch, ak sa zrieknu pripútania k akémukoľvek hriechu a
duchovne pripoja prostredníctvom komunikačných prostriedkov k
sláveniu svätej omše, modlitbe svätého ruženca, k nábožnému
sláveniu krížovej cesty alebo iným formám pobožností, alebo keď sa
pomodlia aspoň Verím v Boha, Otče náš a pobožne budú vzývať Preblahoslavenú Pannu Máriu, obetujúc túto skúšku v duchu viery v
Boha a lásky k blížnym, s úmyslom splniť náležité podmienky
(sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého
Otca) hneď, ako to bude možné.
2. zdravotníckym pracovníkom, rodinným príslušníkom a tým,
čo nasledujú príklad Milosrdného Samaritána, keď sa vystavujú riziku nákazy, pomáhajú chorým na koronavírus podľa
slov božského Vykupiteľa: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí
život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13), získavajú tento dal úplných odpustkov za rovnakých podmienok.
3. veriacim, ktorí obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti,
eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo vykonanie
krížovej cesty, alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu
pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán
povolal. Kompletné znenie dekrétu Apoštolskej penitenciárie o týchto
odpustkoch nájdete na webovej stránke farnosti.

