Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

 Víťaz 473, 082 38 Víťaz
 051-7916235  vitaz@abuke.sk

ÚMYSLY
NA 45. TÝŽDEŇ 2020
DÁTUM

DEŇ

2.11. Po

KDE / KEDY / ÚMYSEL

VÍŤAZ

+ Valent, Helena, Ondrej a Barbora
Pacovskí

OVČIE

+ Albert a Jolana

LITURGIA

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH
VERNÝCH ZOSNULÝCH
(fialová)

VÍŤAZ 18:00

+ Jozef Baloga

3.11. Ut

VÍŤAZ 18:00

4.11. St

OVČIE 17:00

5.11. Št

+ Ján Bednár

Za ZBP rodinu Tobiášovú

VÍŤAZ 18:00

+ Imrich, Alžbeta, Cyril, Regina a Jozef

OVČIE 17:00

6.11. Pia

+ Ján, Justína a Žofia Pribulovci

VÍŤAZ 18:00

Féria
(zelená)
Sv. Karola Boromejského,
biskupa, spomienka
(biela)
Féria
(zelená)
Féria
(zelená)

+ František, Vavrinec a Františka

VÍŤAZ 07:00

7.11. So

Za živých a mŕtvych členov RB

OVČIE 17:00

Féria
(zelená)

+ Roman, Jozef, Františka a Jozef

VÍŤAZ 07:30
+ Jozef Jenča

8.11. Ne

OVČIE 09:00

+ Roman Haľko

VÍŤAZ 10:30
Za farnosť

*ďalšie oznamy na druhej strane...

32. NEDEĽA cez rok „A“,
slávnosť
(zelená)

Spolu:
•

•

•
•

Odpustky pre zosnulých v čase pandémie.
o Odpustky pre zosnulých spojené s časom sviatku všetkých svätých a pamiatkou všetkých verných
zosnulých bude kvôli okolnostiam pandémie možné získať nielen počas zvyčajných dní teda od 1. do 8.
novembra ale počas celého mesiaca november. Keďže nebude možne, aby veriaci cestovali k hrobom
svojich blízkych, odpustky bude možné získať aj tak že sa duchovne spoja so všetkými ostatnými
veriacimi, a teda nemusia ísť fyzicky do chrámu či na cintorín, ale pomodlia sa doma s tým že sa
zrieknu akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ich 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 ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo
vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.
Slávenie verejných sv. omší od 02. 11. 2020 (ÚVZ rozhodol):
o znova budú s obmedzením, maximálne 6 ľudí aj s kňazom.
o Preto na sv. omšu príde iba rodina, najviac 4 ľudia, ktorej úmysel sa slávi.
o V nedeľu vo Víťaze sa slávi prijatý úmysel vždy na prvej sv. omši o 7.30, aj keď bol zapísaný na druhú
sv. omšu.
o Druhá sv. omša o 10.30 bude vždy „za farnosť“,
 budeme ju vysielať na youtube kanali „farnost vitaz“ bez účasti veriacich.
Sv. omše slávime podľa vyhláseného programu.
Svätá spoveď sa nevysluhuje hromadne, iba individuálne, na požiadanie.
o Dám Vám aj sv. prijímanie.
Návšteva chorého v domácnosti iba na požiadanie,
o za dodržanie všetkých hygienických nariadení.

•

Prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu.
o „Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi
vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi
18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto
ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech
sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát
požiť menší pokrm. „Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti
všetkým ukladajú aj modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by
bolo neprimerané zachovávať prísny pôst.
o V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti
zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej
lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší
nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za
Slovensko.
o „Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí
povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním
dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, dodal arcibiskup
Zvolenský.

•

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní.
o Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský odpovedal takto: „Čo sa týka
plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s
otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby
sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru“.

Víťaz:
Ovčie:

