LITURGICKÝ PREHĽAD A FARSKÉ OZNAMY (23.3.2020 – 29.3.2020)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Všetky sväté omše budú neverejné - slávené v Bazilike bez účasti Božieho ľudu
a vysielané cez KTV (a tiež cez internet: www.kukni.sk)
Chceme Vás, milí naši farníci uistiť, že sväté omše na Vaše úmysly sa slúžia
a tiež, že Vás zahŕňame do svojich modlitieb. Čas, ktorý zrušením verejných
bohoslužieb vznikol, venujme modlitbám a pôstu. Keď nebezpečenstvo nákazy
pominie, o to radšej sa budeme stretávať v našich chrámoch, spoločne sa
modliť a ďakovať Bohu.
Pondelok
23.3.

Pondelok
po 4. pôstnej nedeli

BA

Utorok
24.3.

Utorok
po 4. pôstnej nedeli

BA

Streda
25.3.

ZVESTOVANIE PÁNA
slávnosť

BA

Štvrtok
26.3.

Štvrtok
po 4. pôstnej nedeli

BA

Piatok
27.3.

Piatok
po 4. pôstnej nedeli

Sobota
28.3.

Sobota
po 4. pôstnej nedeli

Nedeľa
29.3.

BA
BA
BA
BA

† Jozef

18:00

† Ladislav, Irena

18:00

† Jozef, Ferdinand, Jozefína

18:00

† Michal, Magdaléna, Alojz
ZBP a poď. za 70 r. života: Mária

18:00

† Šimon, Anna
Za mladomanželov: Maroš a Martina

BA

† Jozef

18:00

BA
BA
BA

† Michal, Mária
ZBP Mária a celá rodina

18:00

BA

BA – Bazilika minor sv. Kríža
MK – Mariánsky kostol

† František, Viera, Andrea

BA
BA

5. PÔSTNA NEDEĽA

† Milan

ZBP pre jubilantku Máriu a jej rodinu

† Peter

10:00

BA
MS – Malý Slavkov
SpT – Stráne pod Tatrami

Za Boží ľud farnosti
† Mária, Róbert, Štefan
DS – Domov pre seniorov
CŠ – Cirkevná škola

2 %: Formuláre na darovanie 2 % z daní sú na web stránke farnosti
Internetové Rádio Mária: dávame do Vašej pozornosti - https://www.radiomaria.sk

ZMENA ČASU: zo soboty na nedeľu (z 28.3. na 29.3.2020) posun o 1 hod.
dopredu (z 2:00 na 3:00 hod.).
Modlitba duchovného sv. prijímania:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný.
Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje
hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša
túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň
duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej
milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Stanovisko KBS:
"Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o
zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou
koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním
verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca
2020.
Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe
odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe
stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády,
stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych
kostoloch až do 31. marca 2020.
Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských
katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom
období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na
nedeľnej svätej omši.
V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu
(porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré
stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné
zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať
rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma,
recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne
alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše
prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.
Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu
povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi
modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v
Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.
"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!"

