Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie H L A D O V K A

_______________________________________________________________________________________________________
027 13 Hladovka č. 49
tel: 043/5397294
e-mail: farnost.hladovka@gmail.com

FARSKÉ OZNAMY
LITURGICKÝ PREHĽAD:
Nedeľa

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Pondelok KATEDRA SV. PETRA,
APOŠTOLA, SVIATOK
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:

21.02. – 28.02.2021
10:00 Priamy prenos - Za veriacich
14:00 Priamy prenos – Pohreb
+ Jozef Planieta st.
18:00 Priamy prenos – Za zdravie a Božie
požehnanie pre Moniku Gerčákovú
18:00 Priamy prenos – Za zdravie a Božie
požehnanie pre Karola a Vladislavu
45r. sobáša – č. 196
18:00 Priamy prenos – + z rodiny
Harmatovej a Šuvadovej č. 231
18:00 Priamy prenos – Za zdravie a Božie
požehnanie pre rodiny Vladimíra
a Heleny Kubicových č. 222
18:00 Priamy prenos – Za zdravie a Božie
požehnanie pre rodinu Bušovú č. 303
08:00 Priamy prenos –
+ Mária a Ján Šprlák č. 8
10:00 Priamy prenos - Za veriacich

• Dnes na 1. pôstnu nedeľu je jarná zbierka na charitu – Milodar budete môcť vhodiť
do pokladničky pod sochou Božského Srdca počas celého nastávajúceho týždňa. Alebo
vkladom na účet: IBAN: SK16 0900 0000 0000 5418 0617 – do poznámky Charita.
Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na
telefónne číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom). Za
vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
• Kto má záujem, môže sa zapojiť do akcie pod záštitou Slovenskej katolíckej Charity –
Pôstna krabička pre Afriku 2021 – ktorou môžeme napomôcť chudobným rodinám
a deťom v subsaharskej Afrike. Viac informácií na nástenke a na krabičke vzadu
v kostole.
• V tomto týždni budú Jarné kántrové dni – (streda, piatok a sobota) – záväzný je aspoň
jeden deň. Obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska
k blížnemu.
• Vo štvrtok bude po svätej omši adorácia s eucharistickým požehnaním.
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FARSKÉ OZNAMY
BOHOSLUŽBY
POČAS NÚDZOVÉHO STAVU V OBDOBÍ PANDÉMIE
• Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky je pozastavené verejné slávenie
bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich
žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané
obdobie mimoriadne potrebná.
• Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti
veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich
zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom
však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej
bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5
osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno
uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či
prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom
6 účastníkov mimo asistencie (kňaz, kostolník, pohrebná služba) a podmienené
dodržaním hygienických opatrení.
• Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné
podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
• V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné
sviatosti zomierajúcemu.
• Ak niekto telefonuje na farský úrad, nech zvoní dlhšie. Ak by som nebol pri pevnej
linke, po cca 15s. sa hovor presmeruje ma môj osobný mobil.
• Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej svätej omši.

