LITURGICKÝ PREHĽAD
5. PÔSTNA NEDEĽA, cez rok „A“
(30.3.2020 – 5.4.2020)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
30.3.

Pondelok
po 5. pôstnej nedeli

ráno farár

† Jozef Tavel a Jozef Dzurek.kňazi

kaplán

Na úmysel

Utorok
31.3.

Utorok
po 5. pôstnej nedeli

ráno farár

† Jozef a Margita Gura

kaplán

Za spolužiakov 30.- níkov

Streda
1.4.

Streda
po 5. pôstnej nedeli

ráno farár

Na úmysel kňaza Štefana

kaplán

Za duše v očistci

Štvrtok
2.4.

Štvrtok
po 5. pôstnej nedeli

ráno farár

Za † členov z ruže Márie Ptačinovej

kaplán

† Jozef a Emília Kravák

ráno farár

Za ctiteľov BSJ zo spol. Vikt. Večerkovej

kaplán

† Jozef a Stanislava Prísažný

ráno farár

† Tadeusz Zasempa, kňaz

kaplán

Za požehnanie pre rod. Plaskúrovú

ráno farár

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

kaplán

† Ignác Prísažný

15:00

Pobožnosť krížovej cesty povzbudzujeme
rodiny spoločne v domácnostiach

Piatok
3.4.
Sobota
4.4.
Nedeľa
5.4.

Piatok
po 5. pôstnej nedeli
prvý piatok v mesiaci
Sobota
po 4. pôstnej nedeli
prvá sobota v mesiaci
PIATA PÔSTNA NEDEĽA
Kvetná nedeľa –
nedeľa Utrpenia Pána

FARSKÉ OZNAMY (30.3.2020 – 5.4.2020)
 Sv. omše budú slúžene neverejným spôsobom na uverejnené úmysly, aj vy sa môžete pripojiť vo

svojich domácnostiach sledovaním prenosov aktívne a pozorne. V tento náročný čas sme spojení
s Vami v Najsvätejšej obeti i pri modlitbách.
 Akékoľvek otázky k zverejneným úmyslom neváhajte sa informovať
aj na tel. č.:
+421 949 168 825 kaplán Marek Forgáč
 Deti nezabudnime na Pôstnu aktivitu. Viac na https://www.klin.sk/organizacie/farsky-urad/aktivita-4-postna-nedela-486sk.html








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 (viď nižšie).
„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.“
Spovedanie len v naliehavých prípadoch na požiadanie aj chorých ktorých navštevujeme v prvopiatkový týždeň.













1.) Veľkonočné spovedanie sa v našich farnostiach tohto roku nemôže konať doteraz zaužívaným hromadným
spôsobom. Musíme zachovávať pokyny zdravotníckych a občianskych autorít, aby sa nezhromažďovali viacerí ľudia na
jednom mieste, aby sa maximálne chránili nebezpečenstva prenosu vírusu na ľudí.
Podľa diecéznych usmernení a v zmysle učenia Cirkvi (KKC 1452) vás žiaľ, nemôžeme pozvať na spoločnú sv. spoveď,
ale chceme vás vrele povzbudiť k úkonu mimosviatostného odpustenia hriechov, tzn. že odpustenie hriechov
v mimoriadnych situáciách môžeme získať aj mimo sviatostnej spovede. Mimosviatostné odpustenie hriechov
dosiahneme vtedy, ak zachováme nasledujúci postup: 1.) dôkladné spytovanie svedomia; 2.) modlitba ľútosti s úmyslom
vzbudiť si dokonalú ľútosť (z lásky k Bohu);
3) predsavzatie viac nehrešiť; 4.) úmysel pristúpiť k sviatostnej spovedi hneď ako to bude možné. Takýto postup je Bohu
milý a zmieruje nás s ním skôr ako prijmeme sviatosť zmierenia. Prosíme vás a povzbudzujeme vás, vykonajte si tento
úkon čo najskôr. V takomto stave môžeme aj duchovne prijímať Eucharistiu keď sme účastní na sv. omši
prostredníctvom masmédii. Získavame tú istú milosť a posilu ako keby sme prijímali Eucharistiu sviatostne.
2.) Ak sa niekto nutne potrebuje vyspovedať, je potrebné dohodnúť si s kňazom telefonicky (+421 43 55 84 500) +421
949 168 825 kaplán Marek Forgáč alebo cez farský mail (klin.fara@gmail.com) termín a miesto. No spovedať bude
možné len na otvorenom priestore, napr. v areáli kostola vonku. Potrebné je, aby kňaz aj kajúcnik mali na tvári rúška a
boli od seba vzdialení aspoň 2 m. Úzkostlivo musíme dbať na diskrétnosť a na to, aby nedošlo k porušeniu spovedného
tajomstva.
3.) Návšteva chorých na prvý piatok tak ako sme zvyknutí, teraz nebude. Navštíviť chorých v ich domovoch je možné len
v prípade nebezpečenstva smrti. Treba tu však dodržať prísne bezpečnostné opatrenia (rúško, dezinfekcia). Sväté
prijímanie chorým možno podať a to spôsobom na ruku. Infikovaní pacienti v domácej liečbe sa nepovažujú za chorých v
ohrození života.
4.) Milí bratia a sestry, veľmi nás to mrzí a trápi, že vám nemôžeme poslúžiť tak, ako ste boli zvyknutí a ako by sme my
sami chceli. Prosíme vás o pochopenie, porozumenie a trpezlivosť. Veríme, že už čoskoro príde čas, kedy vám to budeme
môcť vynahradiť. Tieto pokyny platia dovtedy, pokiaľ nevyjde iné usmernenie pre všetkých nás

