Veľkonočná nedeľa - 12. apríla 2020
V liturgickom týždni budeme sláviť:
•

veľkonočnú oktávu, čiže predĺženie radosti a slávnostnosti veľkonočnej nedele
na každý deň budúceho týždňa;

•

veľkonočný pondelok;

•

2. veľkonočnú nedeľu, ako nedeľu Božieho milosrdenstva.

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.
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.

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

Kňaz, ktorý
Úmysel
odslúži úmysel
Veľkonočný pondelok
farár
za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre
sestru
kaplán
za + Ladislava, Antóniu, Annu, Jindřicha,
Martina a Štefana
Veľkonočný utorok
farár
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre
Petra, Annu, Blanku a Lauru
kaplán
za + Milana, Justínu a Jozefa
Veľkonočná streda
kaplán
za + Rudolfa, Margitu, Martu a Rudolfa
farár
za + Félixa Petroviča
Veľkonočný štvrtok
kaplán
za + Jána, Vlastu, Jána, Bohumila, Pavla a
Jána
farár
za + Moniku Černoškovú
Veľkonočný piatok
kaplán
za + Antona, Štefániu, Rudolfa, Petra, Františka, Jozefa, Gustáva a Petra
farár
za + Annu Jarabicovú
Veľkonočná sobota
kaplán
za + Rudolfa a Rozáliu
farár
za + Jozefa, Maroša, Rozáliu, Martu
2. veľkonočná nedekaplán
za + Gejzu, Jána, Cecíliu, Zdenku, Emila a
ľa,
Ivana
Božie milosrdenstvo
farár
za Boží ľud
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.
„ Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“ Mt 28,20
Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista a
pravú veľkonočnú radosť vám zo srdca vyprosujú kňazi farnosti Púchov.

