4. pôstna nedeľa (Laetare) - 22. marca 2020
Pápež František: V núdzi bez spovedníka si vzbuďme dokonalú ľútosť
Vatikán 20. marca (RV) Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď nemáme možnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi? Na túto otázku dal v piatok 20. marca odpoveď pápež
František pri rannej homílii v Dome sv. Marty. Veriacim pripomenul učenie Katechizmu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej ľútosti.
Salus animarum - spása duší - je najvyšším zákonom Cirkvi. V týchto časoch pohotovosti pandémie, s ťažko chorými izolovanými na oddeleniach intenzívnej starostlivosti, ako aj s rodinami, ktoré musia zostať doma v karanténe na zabránenie šíreniu
vírusu, je užitočné pripomenúť si bohatstvo katolíckej tradície. Pápež František tak
urobil v piatok 20. marca pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty:
„Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc chodíte na spoveď, aby ste sa znovu stretli
s Bohom. Mnohí mi však dnes povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť kňaza, spovedníka, veď sa nemôže vychádzať z domu? Ja sa však chcem zmieriť s Pánom,
chcem, aby ma objal, aby ma objal ako Otec... Čo mám robiť, ak nenachádzam
kňaza?“ - Rob to, čo hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné:
Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a povedz mu
pravdu: „Pane, vyviedol som toto, toto a toto... Prepáč mi“ a pros o odpustenie
s celým srdcom, so skutkom ľútosti a sľúb mu: „Neskôr sa vyspovedám, no teraz mi
odpusť“. A v tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti.
Ako nás to učí Katechizmus, ty sám môžeš pristúpiť k prijatiu Božieho odpustenia,
keď nemáš po ruke kňaza. Pomyslite: teraz je tá chvíľa! A toto je ten správny moment, vhodný okamih. Dobre si vykonajme úkon ľútosti, a takto sa naša duša stane
bielou
ako
sneh.“
Svätý Otec sa odvoláva na príslušné články Katechizmu Katolíckej cirkvi: „Medzi
úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to «bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť» (KKC 1451). Katechizmus tu
cituje Tridentský koncil. Ďalej hovorí o účinkoch dokonalej ľútosti:
„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „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)
Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca
Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu vírusu 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:
"Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhro-

maždení 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 povereného predsedu vlády SR Igora
Matoviča 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.
Spovedanie: je možné dohodnúť telefonicky, individuálna spoveď prebehne vo fare
pri zachovaní hygienických predpisov. Pri vstupe do farského úradu je nutné použiť
rúško.
Pre vybavovanie administratívnych záležitostí: použite prioritne emailovú, alebo
telefonickú komunikáciu.
Zápis žiakov do Cirkevnej základnej školy sv. Margity: prebehne podľa oznamu
p. riaditeľky PaedDr. Ľubice Mišíkovej, PhD.:
Milí rodičia,
vzhľadom na mimoriadnu situáciu prerušenia vyučovania by sme Vás chceli informovať o zápise do Cirkevnej základnej školy sv. Margity. Zápis by sa mal podľa zákona
uskutočniť v apríli. Je možné, že tento zápis sa uskutoční bez prítomnosti detí. Predbežný termín je určený na 8.4. a 15.4. 2020, v čase od 16.00 - 18.00. hod., ale môže
byť predĺžený aj na celý apríl. Rodičia detí buď prinesú vytlačenú elektronickú prihlášku do školy osobne (elektronická prihláška sa nachádza v hornom menu webovej
stránky školy) alebo ju vyplnia priamo v škole. Je možnosť vytlačenú, vyplnenú a
podpísanú elektronickú prihlášku poslať aj doporučene poštou do školy alebo prihlásiť dieťa aj mailom na skolasvmargity@gmail.com, pričom Vás škola bude kontaktovať. Pre viac informácii kontaktujte telefónne číslo 0910 190 020.
Informácie sa nachádzajú aj na plagáte vo výveske a webovej stránke farnosti.
Mesto Púchov: dodalo našej farnosti 100 ochranných hygienických rúšok pre veriacich, ktorí ich nutne potrebujú. Na požiadanie ich vydáme vo farskom úrade, pričom
je najskôr potrebné telefonicky dohodnúť termín stretnutia. Za darované rúška vyjadrujeme úprimné poďakovanie vedeniu nášho mesta na čele s pani primátorkou.

Úmysly sv. omší vo farskom kostole budeme slúžiť bez účasti verejnosti
Deň slávenia Kňaz, ktorý
Úmysel
odslúži
úmysel
Pondelok
farár
za + kanonika Pavla Šadláka, kanonika Stanislava,
saleziána dona Jána Malženického a kňaza Petra
Badžgoňa
kaplán
za + Jozefa, Antona, Milana, Rudolfa, Jozefa, Jozefínu a Viktora
Utorok
farár
za + biskupa Jána Pásztora, kardinála Jána Chryzostoma Korca a biskupa Františka Tondru
kaplán
za + Jozefa, Irenu, Máriu, Antona, Fiiloménu a Jána
Streda
kaplán
za + Pavla, Štefana, Pavla, Margitu, Pavlína
a starých rodičov
farár
za + Miroslava
Štvrtok
kaplán
za + Júliu, Jána, Jozefínu, Ľudmilu a Imricha
farár
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Ľudmilu
Piatok
farár
za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Jozefa členov rodiny, Janu a členov rodiny
kaplán
za + Viliama, Máriu a Martu
Sobota
farár
na úmysel
kaplán
za + Annu, Jozefa, Ivana, Jozefa, Pavla, Michala,
Máriu, Štefana, Anežku, Vladimíra a Elenu
5.
farár
za Boží ľud
pôstna nekaplán
za + Františku, Ladislava, Annu a Štefana
deľa
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

