Mimoriadne oznamy - 10. marca 2020
Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb
Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky
oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.
Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich,
aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov
a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom
čase.
V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné
bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené.
Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov
bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.
Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: "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!"
Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.
Na základe rozhodnutia vlády SR a nariadenia KBS v súvislosti so šírením koronavírusu
sú všetky podujatia verejného charakteru zrušené v kostoloch.
Spovedanie: je možné dohodnúť telefonicky, individuálna spoveď prebehne vo fare.
Všetky sv. omše vo farskom i filiálnom kostole: sú zrušené. Úmysly sv. omší však
odslúžime
v súkromí presne podľa rozpisu tabuliek z posledných oznamov, uvedených nižšie.
Mariánske večeradlo: zrušené.
Stretnutie birmovancov: zrušené.
Krsty 21.3.: zrušené. Nový termín určíme po komunikácii s rodičmi.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole - odslúžime vo fare v súkromí
Utorok 17.30 za + Alžbetu, Jána, Štefániu a Pavla
6.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Máriu
17.30 za + Júliusa a Danku Zanglových
Štvrtok 6.30 za + Vladislava, Máriu, Petra a Zorana
17.30 na úmysel
Piatok
6.30 za + Máriu, Štefana, Máriu, Boženu a Štefana
17.30 na úmysel
Sobota 6.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny
Sobota: vigília z ne- 18.30 za + Evu, Viliama a Jána
dele
7.00 za Boží ľud
3.
8.30 za + Štefana, Annu, Veroniku, Ondreja, Evu, Jozefa a Veroniku
pôstna 10.00 za + Annu a Jozefa Urbanových
nedeľa 18.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Skorkovej,
za + Jozefa a členov rodiny Skorkovej
Streda

