Všetkých svätých - 1. novembra 2020
Sv. omše v počte 6 osôb: začneme sláviť od 3. novembra vo zvyčajnom čase. Prednosť účasti
na sv. omši majú členovia rodiny, pre ktorých sa úmysel bude sláviť. Každý účastník sv. omše
sa musí preukázať aktuálnym negatívnym testom na Covid 19. V prípade farského kostola,
členovia rodiny prídu pred sv. omšou do sakristie oznámiť, že prišli na sv. omšu, kostolník im
následne umožní vstup do kostola pri zachovaní všetkých predpisov. Prosíme všetkých veriacich o zodpovednosť a v prípade, že stoja pred kostolom, je našou povinnosťou v úvode každej
sv. omše vyzvať ich, aby opustili zhromaždenie. Táto výzva je však zároveň signálom, že v úvode sv. omše, môžu prísť k sakristii v rozstupoch bez zhromažďovania sa, prijať Eucharistiu.
Možnosť prijať sv. prijímanie ponúkame aj v nedeľu popoludní v čase od 14.00 - 16.00 vonku
pri sakristii bez zhromažďovania sa veriacich prichádzajúcich v rozstupe.
Dišpenz (oslobodenie) od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách: zostáva v platnosti.
V liturgickom týždni budeme sláviť:
 v pondelok spomienku na Všetkých verných zosnulých;
 v stredu sviatok sv. Karola Borromejského, biskupa;
 32. nedeľu.
Spovedanie: je možné dohodnúť telefonicky.
Predsieň kostola: bude otvorená ako zvyčajne.
Katolícke noviny a ďalšie katolícke periodiká: sú k dispozícii na stolíku v predsieni farského
kostola, kde si ich môžete zobrať a poplatok vhodiť do pokladničky v stene.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok:
farár
za + Máriu, Pavla, Miroslava, Pavla, starých rodičov, Máriu
Všetkých vera Annu a ďalšie dve sv. omše, už dnes odslúžené
ných zosnulých
kaplán
za + Pavla, Máriu, Pavla, Miroslava, Jozefa, Margitu, Jozefa,
(Dušičky)
Martu, Milana a starých rodičov a ďalšie dve sv. omše, už dnes
odslúžené
Utorok 6.30 za + Róberta, Stanislava, Štefana, Donáta a Annu
17.30 za + Paulínu Hrušíkovú
Streda 6.30 za + preláta Jána Štefana Palkoviča, kňaza Štefana Račeka, kňaza rehoľníka
Jána Trnku a kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti a diecéze
17.30 za + Alojza, Annu, Pavla, Jozefa a Rozáliu
Štvrtok 6.30 za + Eduarda a Adrianu
17.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Milku
Piatok 6.30 za + Antona, Vladislava, Antona a Annu
17.30 za + Jána, Paulínu a Veroniku
Sobota 6.30 za + Jozefa, Vilmu, Jána, Františka a Júliu
Sobota: vigília z nedele 18.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Karola
7.00 za + Mariána, Jána, Máriu, Zuzanu a Evu
32.
8.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jozefa, Ivanu, Nelu, členov ronedeľa
diny, za + Štefániu, Viktora, Jána, Karola, Nikolu, Máriu, Štefana, Miroslava,
Júliusa, Martina, Jakuba, Annu, Karola, Annu, Alenu, Leopolda, Máriu
a + zomrelých príbuzných
10.00 za + Máriu, Štefana, Rudolfa, Antóniu, Rudolfa, Milana, Boženu, Štefana,
Gabrielu, Jána, Annu, Jozefa, Gertrúdu, Vincenciu, Ladislava, Datívu a Alžbetu
18.30 za Boží ľud

Podmienky pre získanie úplných odpustkov pre duše v očistci za predpokladu negatívneho
výsledku testovania na Covid 19 a možnosti slobodného pohybu:








nábožne navštíviť ktorýkoľvek cintorín raz denne v hociktorom čase;
aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých - napríklad myslieť na nich v dobroprajnosti
a myšlienkou im vyjadriť túžbu získať pre nich večné Božie kráľovstvo, sústrediť svoju
myseľ na tento úmysel počas celej návštevy na cintoríne;
pomodliť sa modlitbu Otče náš, Verím v Boha a na úmysel Svätého Otca modlitbu Otče
náš, Zdravas, Sláva;
prijať sviatosť zmierenia, Eucharistiu, dostačujúce je, pristúpiť k sviatosti zmierenia
pred, alebo po odpustkovom úkone (do 20 dní);
jedna sv. spoveď je dostatočná na prinášanie odpustkov, ale prijať Eucharistiu
a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca je podmienkou pri každom jednotlivom prinášaní odpustkov; aj v prípade prijatia Eucharistie a modlitieb na úmysel Svätého Otca
platí, že najlepšie je uskutočniť tieto úkony v deň uskutočnenia odpustkového úkonu,
ale dostačujúce je, aj pred, alebo po odpustkovom úkone (do 20 dní);
vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému napríklad prostredníctvom dokonalej ľútosti pred odpustkovým úkonom.

Podmienky pre získanie úplných odpustkov pre duše v očistci stanovila Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, aby sa vyhlo zhromažďovaniu:






všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu,
že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj
keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom
Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec,
korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi
modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života;
úplné odpustky stanovené pre dni od 1. do 8. novembra pri návšteve cintorína (pomodliť sa modlitbu Otče náš, Verím v Boha a na úmysel Svätého Otca modlitbu Otče
náš, Zdravas, Sláva), je možné prinášať v ľubovoľne zvolené dni jednotlivými veriacimi
počas celého mesiaca november a nemusia nasledovať za sebou;
úplne odpustky (vo sviatok Všetkých svätých od 12.00 a v deň Spomienky na všetkých
verných zosnulých z 2. novembra), pri návšteve chrámu, alebo kaplnky a pomodlia sa
Otče náš a Verím v Boha, je možné prinášať v ľubovoľne zvolené dni jednotlivými veriacimi počas celého mesiaca november a nemusia nasledovať za sebou.

Tento dekrét platí počas celého mesiaca november, napriek akémukoľvek opačnému nariadeniu.
Prihlášky k 1. sv. prijímaniu a sviatosti birmovania: ktoré dostali rodičia pri zápise, musia
odovzdať do konca mesiaca november. Vzhľadom na zákaz vychádzania, predlžujeme lehotu
odovzdania o mesiac. V prípade nejasností kontaktujte kanceláriu farského úradu.
Pre vybavovanie administratívnych záležitostí: použite prioritne emailovú, alebo telefonickú
komunikáciu.

Sv. omše v Streženiciach: odslúžime v utorok o 16.30, v stredu, vo štvrtok v piatok o 18.30,
v sobotu o 7.30 a v nedeľu vo zvyčajnom čase o 8.30.
Zbierka pre potreby Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre: je realizovaná pre súčasnú
pandemickú situáciu vkladom dobrovoľného príspevku na číslo bankového účtu Kňazského
seminára sv. Gorazda. Bohoslovci a predstavení seminára vám ďakujú za všetky vaše modlitby,
obety ako aj finančné a materiálne dary, ktorými napomáhate novým kňazským povolaniam.
Rovnako aj oni na vás pamätajú vo svojich modlitbách a najmä pri svätej omši v stredu, ktorá
je obetovaná za dobrodincov nášho seminára. V tomto akademickom roku sa v našom seminári pripravuje na kňazstvo 54 bohoslovcov. Z toho 12 za banskobystrickú diecézu, 19 za nitriansku diecézu, 22 za žilinskú diecézu a jeden za trnavskú arcidiecézu. Okrem toho 3 bohoslovci v tomto roku absolvujú pastoračný ročník. Kňazský seminár v Nitre si v tomto roku pripomína 30. výročie od svojho obnovenia a zároveň 305 rokov od svojho vzniku.
Číslo bankového účtu:
VÚB - SK02 0200 0000 0035 4457 2553
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 15, Pán Boh odplať a požehnaj
ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

