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FARSKÉ OZNAMY
od 12. 10. 2020 do 18. 10. 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Sv. Hedvigy, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka
Sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľubovoľná spomienka
Sv. Gála, kňaza, ľubovoľná spomienka
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
DVADSIATA DEVIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ CEZ ROK
MISIJNÁ NEDEĽA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
18. 10. 2020 - NEDEĽA
,






09 00

Za veriacich

INÉ OZNAMY
Zvonček z minulej nedele bol 27, 79 €.
Na dobročinné diela Svätého Otca „ Halier sv. Petra“ sme prispeli 61 €.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.
Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka sa na žiadosť Ministerstva
zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a krízového štábu rozhodol, že
od 12. 10. 2020 do 1.11. 2020 zrušiť verejné slávenie bohoslužieb v okresoch
Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok a Liptovský Mikuláš, a to len
s výnimkou nedeľných a sobotných vigílnych svätých omší: tie zostávajú s
limitom 50 účastníkov. Denné bohoslužby od pondelka do soboty sa teda dočasne
verejným spôsobom sláviť nebudú. Opatrenie netýka sobášov a pohrebov. To
znamená, že počas pracovného týždňa alebo v sobotu možno konať pohrebné
obrady alebo sobáš spolu so svätou omšou, pričom však treba dodržať
nariadenia platné od 1. októbra 2020 (limit 50 účastníkov, odstupy, rúška,
dezinfekcia,...). Dočasné zrieknutie sa denných bohoslužieb je pre nás bolestnou
záležitosťou, avšak v zhoršujúcej sa situácii ide o ochranu zdravia a života
všetkých. Spišský diecézny biskup povzbudzuje veriacich, aby pozastavenie
verejného slávenia neviedlo k ochabnutiu duchovného života: sú to okolnosti, v
ktorých sa musíme ešte viac usilovať o život v posväcujúcej milosti, pravidelne
sa modliť, a vyprosovať od Pána zastavenie šírenia choroby. Mons. Štefan Sečka
zároveň vyzýva k zvýšenej zodpovednosti s ohľadom na zdravie blížnych a
uisťuje všetkých o svojej duchovnej blízkosti, modlitbách a požehnaní.

