NÁŠ CHRÁM BUDE OTVORENÝ NA TICHÚ MODLITBU

PONDELOK – PIATOK :

NEDEĽA:

16.00 – 17.00

9.00 – 11.00; 16.00 – 17.00

ROZPIS INTENCIÍ BUDE ZVEREJNENÝ NA NÁSTENKE,
ÚMYSLY LITURGIÍ SÚ SLÚŽENÉ PODĽA PORIADKU, AKO
BOLI ZAPÍSANÉ.

NEDEĽNÁ LITURGIA ZA VERIACICH BUDE SLÚŽENÁ
SÚKROMNE BEZ ÚČASTI VERIACICH.

Liturgie sú bez účasti veriacich od 29.3.– 5.4.2020:
PONDELOK AŽ PIATOK - 17.15 - Sv. liturgia

SOBOTA – 7.00 – Sv. liturgia
KVETNÁ NEDEĽA - 8.00 Sv. liturgia bez účasti
veriacich s posvätením bahniatok /* Za veriacich farnosti/
Duchovne sa s nami spojte doma aj na svätenie bahniatok, ktoré budeme
požehnávať pri sv. liturgii s úmyslom požehnať všetky bahniatka celej
farnosti.

S PLATNOSŤOU OD 10.3. DO
ODVOLANIA SA NESMÚ NA ÚZEMÍ
SLOVENSKA SLÁVIŤ VEREJNÉ
BOHOSLUŽBY.

Program od 29.03.2020 do 05.04.2020
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Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík

30.
PO

+kňaz Štefan Klára, Peter
+Zuzana / +kňaz Jozef, Helena
Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup
Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim

31.
UT

+Jozef, Slávka, Roman
+Štefan, Anna, Peter
Naša prepodobná matka Mária Egypská

1.
STR

*Helena s rod.
*Anna, Marián s rod., Monika s rod.

Zdržanlivosť

od mäsa

Náš prepodobný otec Títus Divotvorca

2.
ŠT

+Stanislav

16.00 ADORÁCIA
+Štefan, Fedor, Mária
Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora

3.
PIA

*Bratstvo Božského srdca
*Arcibratstvo sv. ruženca

Zdržanlivosť

od mäsa

4.
SOB

Sobota svätého a spravodlivého Lazára
6.30
7.00

/FATIMSKÁ SOBOTA/

Modlitba posv. ruženca
Sv. liturgia so zasvätením nepoškvrnenému srdcu Panny Mária

/+Jozef, Alžbeta, Gabriel, Ondrej, Mária, Pavol/

KVETNÁ NEDEĽA

5.

Sv. liturgia bez účasti veriacich s posvätením
bahniatok /* Za veriacich farnosti/

8.00

Duchovne sa s nami spojte doma aj na svätenie
bahniatok , ktoré budeme požehnávať pri sv. liturgii
s úmyslom požehnať všetky bahniatka celej farnosti.
9.00 – 11.00
16.00 – 17.00

Chrám otvorený na tichú modlitbu
Chrám otvorený na tichú modlitbu

PONDELOK – PIATOK chrám otvorený na tichú modlitbu: 16.00 – 17.00.

PRIAME PORENOSY BOHOSLUŽIEB SÚ NA

WWW. LOGOS.TV

RODINY POZÝVAME K DOMÁCEJ SPOLOČNEJ MODLITBE
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk

SVÄTÁ SPOVEĎ
Drahí veriaci, na základe inštrukcií Apoštolského stolca,
KBS a Gréckokatolíckej eparchie Košice ohľadom
slávenia obradov Veľkej noci predveľkonočná sv.
spoveď, na akú sme boli zvyknutí, nebude možná.
Vo veľmi mimoriadnych okolnostiach, ak sa chce niekto
vyspovedať,
je
potrebné
osobne
telefonicky
kontaktovať kňaza.
Počas telefonátu je potrebné povedať:
či daný človek nebol v posledných dvoch týždňoch v zahraničí,
či nebol v kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí,
či
nejaví
známky
akéhokoľvek
respiračného
ochorenia.
Na ľudí, ktorí boli v zahraničí sa vzťahuje povinná karanténa po dobu 14 dní
od ich príchodu do krajiny. Následne si dohodnite miesto a čas, kedy bude
vyslúžená sviatosť zmierenia. Pre túto dobu je zakázané zhromažďovanie sa
ľudí a využívanie malých spovedníc v chrámoch, nakoľko v stiesnených
priestoroch môže dôjsť k vírusovej kontaminácii priestoru a potom by bolo
potrebné zakaždým spovednicu dezinfikovať. Najlepšie je dohodnúť si svätú
spoveď vonku pri dodržaní všetkých hygienických opatrení /rúško,
vzdialenosť ľudí.../.
Tel. čísla kňazov farnosti:

farská kancelária: 055 6421 712

o. Jozef Miňo: 0911 711 322

o. Martin Demo: 0910 787 052

o. Tomáš Muszka: 0918 364 890

o. Pavol Imrich: 0905 649 335

Paschálny čas, kedy Cirkev odporúča prijať sviatosť
zmierenia, je od pondelka po SYROPÔSTNEJ NEDELE až do
sviatku ZOSTÚPENIA SVÄTÉHO DUCHA. Po skončení pandémie
a mimoriadneho stavu bude dostatok možností na sviatostnú
spoveď.

Aké možnosti má veriaci v tejto situácii?
Na vzniknutú situáciu zareagoval pápež František, ktorý v mnohých príhovoroch
povzbudzuje veriacich v týchto ťažkých časoch epidémie.
1. Každý veriaci nech si vzbudí dokonalú ľútosť
Pápež hovorí: „Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi
a povedz mu pravdu: „Pane, vyviedol som toto, toto a toto… Prepáč mi!“ a pros
o odpustenie s celým srdcom, so skutkom ľútosti a sľúb mu: „Neskôr sa vyspovedám, no
teraz mi odpusť“. A v tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti.“
Tieto slová pápeža, ktoré povedal 20. marca 2020 pri rannej homílii v Dome sv. Marty,
doplníme hneď Katechizmom Katolíckej cirkvi:
„Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to „bolesť duše nad spáchaným

hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť.“ (KKC 1451) A ďalej: „Keď
ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť
z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj
odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej
spovedi, len čo to bude možné.“ (KKC 1452)
Čas epidémie je presne o tomto. Vykonať úkon ľútosti a aj napriek tomu, že
k individuálnej spovedi pristúpim až pri najbližšej možnosti, týmto úkonom ľútosti sa mi
dostáva odpustenie. Toto učenie Cirkvi bolo potvrdené už Tridentským koncilom, ktorý
uvádza, že ľútosť sprevádzaná predsavzatím vyspovedať sa „zmieruje človeka s Bohom už
prv než reálne túto sviatosť prijme“ (Doctrina de sacramento Paenitentiae, 4. kap.).
2. Možnosť získania plnomocných odpustkov
Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca 2020 vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje
získať plnomocné odpustky ľuďom nakazeným koronavírusom, ale aj tým, ktorí ich
ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.
Bezprostredne ohrozené skupiny ľudí môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe
Verím, Otče náš a Raduj sa, Bohorodička v spojení s túžbou po splnení obvyklých
podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na
koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych
pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých
na koronavírus.
3. Ostatní veriaci si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: Eucharistická
adorácia, čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť
ruženec, Krížovú cestu, či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie
epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.
Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti
ocitne bez možnosti prijať sviatosť zmierenia, sväté prijímanie a pomazania chorých. V
tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša, či kríž.

! POZOR – ODPORÚČANIA !
1. Vstupovať do chrámu na modlitbu s ochranným
rúškom na tvári.
2.V chráme prosíme dodržiavať povinný odstup.
3. V chráme môže byť v spolu najviac 10 osôb.
4.Prosíme, aby ste v chráme nenechávali svoje osobné
veci. /napr. modlitebné knižky, fľaše.../
Vyhlásenie KBS:
Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz
zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v
platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto
treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských
úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia
týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich,
v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a
disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária.
„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež
František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť
jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a
dodal:
„Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich
duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón,
rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného
spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na
prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa
hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom,
prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786).
Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá
služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci
zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200328007

