Kvetná nedeľa - 5. apríla 2020
Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do odvolania
Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu vírusu COVID-19
sa predlžuje do odvolania. Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti
na nedeľnej svätej omši. Píše sa to v stanovisku KBS:
Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a
trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských
úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné
usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená
bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária.
„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež
František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal:„Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich,
a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom
nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách,
v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď Katechizmus Katolíckej
Cirkvi, body: 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke
napospas.
“Modlitba a tichá služba - to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a
takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“
Bratislava 28. marca (TK KBS).

KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT A DISCIPLÍNU SVIATOSTÍ
rozhodla, že obrady Posvätného Trojdnia sa budú sláviť výlučne vo farských kostoloch (nie na filiálkach). Kňazi nech slávia obrady Veľkého týždňa bez účasti ľudu
a na vhodnom mieste, vyhnúc sa koncelebrácii a vynechajúc znak pokoja. Veriaci nech sú upozornení na hodinu, kedy obrady začínajú, aby sa mohli pripojiť k modlitbe vo svojich príbytkoch.
Čas sv. omší a obradov Veľkonočného trojdnia:
• Zelený štvrtok: o 17.30, na záver omše Pánovej večere sa vynechá aj procesia a Najsvätejšia sviatosť sa uchová vo svätostánku;
• Veľký piatok: o 15.00, poklona svätému krížu prostredníctvom bozku je vyhradená len celebrantovi, vynecháva sa zriadenie Božieho hrobu;
• Biela sobota: o 19.30, vynecháva sa požehnania ohňa, procesia s paškálom,
záverečná, eucharistická procesia na Veľkonočnú vigíliu, zachová sa len obnova krstných sľubov.
• Liturgia domácej Cirkvi: je manuál, ktorý nájdete na našej webovej stránke.
Môžete si tak podľa liturgických textov sami aplikovať liturgiu v domácnosti
v rovnakom čase, kedy ju budeme sláviť my kňazi, vo farskom kostole. Zvoľte
však taký čas, aby ste mohli sledovať liturgické slávenia prostredníctvom médií v priamom prenose, čo je prioritou.

Duchovný charakter Veľkého týždňa
Veľký týždeň, ktorý začína dnešnou Kvetnou nedeľou, je obdobie, kedy Cirkev slávi
tajomstvá spásy, uskutočnené Kristom v posledných dňoch svojho života. Uzatvára
ho Veľkonočné trojdnie, ktoré začína na Zelený štvrtok večer a končí Veľkonočnou
nedeľou večer.
Trojdním slávime:
• Zelený štvrtok, pamiatku Pánovej večere, ustanovenie sviatostí Eucharistie
a kňazstva;
• Veľký piatok, utrpenie a smrť Pána, je deň pokánia a prísneho pôstu kedy sa
neje mäso. Pôst znamená iba raz dosýta sa najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Pôst v tento deň nie je možné nahradiť iným skutkom kajúcnosti. Nesmú sa sláviť sviatosti okrem pokánia
a pomazania chorých;
• Bielou sobotou, Veľkonočnou nedeľou a každou nedeľou slávime Pánovo
zmŕtvychvstanie.
Úmysly sv. omší vo farskom kostole budeme slúžiť bez účasti verejnosti
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Úmysel
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Tatianu, Pavla a členov ich rodín
za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Máriu
za + Jozefa a Jána
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za Boží ľud
za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Ladislava, Štefániu, ich deti a vnúčatá
na úmysel
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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.
Spovedanie: je možné dohodnúť telefonicky, individuálna spoveď prebehne vo fare
pri zachovaní hygienických predpisov. Pri vstupe do farského úradu je nutné použiť
rúško a hygienické rukavice.
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.
Zápis žiakov do Cirkevnej základnej školy sv. Margity: vzhľadom na mimoriadnu
situáciu prerušenia vyučovania sa bude konať bez prítomnosti detí. Prosíme Vás,
aby ste v termíne do 14.4. 2020 vyplnili elektronickú prihlášku, ktorá sa nachádza v
hornom menu školskej webovej stránky a tam ju odoslali. Následne, 15.4. 2020
(streda), 22.4. 2020 (streda) alebo 29.4. 2020 (streda), v čase od 14.00 - 17.00 hod.,
si môžete osobne v škole prevziať Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí dieťaťa do
školy alebo, v prípade odporučenia z CPPPaP, Rozhodnutie riaditeľky školy o odklade jeho dochádzky. K prevzatiu Rozhodnutia o prijatí je potrebný priniesť do školy
rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. Ak nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, údaje vypíšeme v horeuvedených termínoch priamo v škole.
Je možnosť si dohodnúť telefonicky so školou aj individuálny termín prihlásenia alebo odoslanie vytlačenej a podpísanej elektronickej prihlášky a kópie rodného listu
doporučene
poštou.
Ďalšia
možnosť
je prihlásiť
dieťa mailom
na skolasvmargity@gmail.com, pričom Vás škola bude kontaktovať. Pre viac informácii kontaktujte
telefónne číslo 0910 190 020.

Časopis Naša žilinská diecéza: nájdete len v elektronickej podobe webovej stránke
farnosti.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

