Farské oznamy
 Stále platí zákaz verejných bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné
bohoslužby bez účasti veriacich.
 V našej farnosti budeme streamovať sv. omše každú sobotu o 17:00 a nedeľu o 11:00
hod, kým sa opatrenia neuvoľnia.
 Veriacich, ktorí mali nahlásené úmysly sv. omší v dňoch 24.1.2021 – 31.1.2021, aby ma
kontaktovali na tel. č. 0902398422, aby sme dohodli a zapísali nový termín (hlavne
nedeľné), prípadne mi potvrdili, že môžem odslúžiť ich úmysly súkromne počas týždňa.
V opačnom prípade budem slúžiť tieto umýsly tak ako sú zapísané súkromne okrem
soboty a nedele. V nedeľu slúžim sv. omšu iba za veriacich farnosti.
 Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6
účastníkov 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.
 Konferencia biskupov Slovenska prináša na stránke www.kbs.sk nótu o Nedeli Božieho
slova, ktorá sa z rozhodnutia pápeža Františka slávi každý rok na Tretiu nedeľu v
Cezročnom období; tento rok 24. januára 2021.
 Svätý Otec František listom Spiritus Domini zo dňa 10.1.2021 povolil lektorát a akolytát
aj pre ženy, viac info nižšie.
 Túto sobotu a prípadne nedeľu (23-24.1.2021) nebude streamovaná sv. omša
z dôvodu karanténny našich technikov.
 Kvôli aktuálnemu stavu sme sa rozhodli (ak situácia dovolí), že od nasledujúcej soboty
začne prebiehať príprava prvoprijímajúcich detí formou sledovania sobotných on-line sv.
omší. Počas nich bude mať kňaz pre nich pripravenú katechézu i úlohy. Pre rodiny,
ktoré chcú dať deti na 1. sv. prijímanie je sledovanie povinné. Pre ostatné deti to bude
tiež možnosť niečo sa dozvedieť. Prosíme ostatné rodiny o pochopenie. Táto forma bude
trvať až do uvoľnenia opatrení.

Úmysly svätých omší
Farnosť Sedembolestnej P. Márie
(24.I.2021 - 31. I. 2021)
Dátum

Liturgické sviatky

Nedeľa

Tretia nedeľa
v cezročnom
období
Nedeľa Božieho
Slova

Čas

Úmysly Svätých Omší

11:00
online za veriacich našej farnosti
vysielanie
je otázne

Obrátenie sv. Pavla
Pondelok
súkromne + Ľubica Zúbriková 1v
apoštola
sviatok

Utorok

Sv. Timoteja a Títa
súkromne + Alexander, Helena a ich zosnulé deti
biskupov
spomienka

Streda

Štvrtok

Féria
Sv. Tomáša
Akvinského
kňaza a učiteľa
Cirkvi

+ rodičov Františka a Máriu, manžela

súkromne Pavla a brata Františka

+ manžel František, dcéra Beata, rodičia

súkromne a starí rodičia

spomienka

Piatok

Féria

Sobota

Féria
Katechéza pre
prvoprijímajúce
deti

Nedeľa

Štvrtá nedeľa
v cezročnom
období

súkromne Za Z a P za 78 rokov Pavliny
17:00
online
Pohrebná + Ľubomír Hlaváčik
vysielanie

11:00
online
za veriacich našej farnosti
vysielanie

1. Služby – lektorát a akolytát – aj pre ženy
Svätý Otec František listom Spiritus Domini zo dňa 10.1.2021 upravil prvý paragraf kán.
230 Kódexu kánonického práva, v ktorom nahradil termín „laickí muži“ slovom „laici“.
Znamená to, že aj ženy sa už môžu po náležitej príprave stať oficiálne lektorkami a
akolytkami. Tieto trvalé (a neplatené) služby môžu v Katolíckej cirkvi prijať iba dospelé a
pripravené osoby (teda nejde o dospievajúce dievčatá).
Úlohou lektora je čítať Božie slovo na liturgickom zhromaždení (okrem evanjelia). Akolyta
pomáha diakonovi a kňazovi najmä pri rozdávaní svätého prijímania, ako aj jeho roznášanie
chorým či starým, ktorí nemôžu prísť do kostola. Svätý Otec František pritom ešte zdôraznil, že
v kán. 230 CIC ide len o posvätné služby (lektorát a akolytát) a nie o vysviacku.
Svetská tlač nesprávne tlmočila pápežov list tak, že ide o povolenie, aby dievčatá a ženy
mohli „konečne“ miništrovať. Miništrovať, posluhovať kňazovi pri slávení svätej omše, môžu
podľa rozhodnutia KBS zo dňa 26.9.1994 iba chlapci a muži. Toto rozhodnutie KBS
odôvodňuje starou tradíciou a najmä pastoračnou snahou vzbudzovať vznik nových kňazských
povolaní. Je definitívnou pravdou viery, že: „Cirkev nemá moc svätiť ženy za kňazov.“
Pápežský primát a vakcinácia proti Covidu 19 – vyhlásenie biskupského úradu
Opakovane dostávame otázky niektorých našich kňazov, či je očkovanie (vakcinácia)
proti Covidu 19 morálne dovolená, alebo hriešna.Napriek jasným vyhláseniam Svätej stolice o
vhodnosti, ba priam veľkej potrebe, dať sa očkovať, sú sociálne siete plné iných a „strach
naháňajúcich“ vyhlásení aj zo strany niektorých kňazov a biskupov. Škoda, lebo katolíci
uznávajúci pápežský primát (úrad a úlohu pápeža) môžu mať v tejto otázke jasno.
Prosíme všetkých našich veriacich, diakonov a kňazov, aby aj v tejto vážnej morálnej
otázke ostali verní Kristovi a jeho Cirkvi – na čele so Svätým Otcom.Vatikánska tlačová
kancelária dňa 14.1.2021 oznámila, že Svätý Otec František a emeritný pápež Benedikt XVI. sa
už dali zočkovať vakcínou Pfizer-Biontech proti Covidu 19.
Modlitbový zápas za fyzické aj duchovné zdravie spoločnosti
S radosťou prijímame správy o horlivom zapájaní sa našich farností (aj jednotlivcov) do
viacerých aktuálnych projektov „modlitbového zápasu“, ktorým sa vyprosuje ozdravenie
(duchovné aj telesné) našej spoločnosti. Povzbudzujeme všetkých veriacich, aby sa podľa
svojich možností do týchto projektov zapájali. Zvlášť odporúčame vykonávať tieto modlitby v
rodinách.
Kostol sv. Vavrinca v zrušenej obci Horné Opatovce – informácia
Štátne úrady na základe silného ekologického znečistenia dňa 30.6.1969 oficiálne zrušili
obec Horné Opatovce (okres Žiar nad Hronom). Následkom toho miestny kostol sv. Vavrinca
ostal bez farníkov a ochrancov. V priebehu desaťročí kostol podliehal chátraniu pod vplyvom
počasia a vandalov. Starať sa a opravovať túto národnú kultúrnu pamiatku, ktorá už nemá
pastoračné využitie, sa stalo pre našu diecézu neudržateľné.
Preto po splnení náležitých právnych krokov biskupskej kúrie a diecézneho biskupa, v zmysle
kán. 1222 § 1-2 a 1292 § 2 CIC, a na základe licencie z Kongregácie pre klerikov zo dňa
19.10.2020, sa kostol sv. Vavrinca v zaniknutej obci Horné Opatovce aj s pozemkom prevádza
formou darovacej zmluvy na Spoločenstvo urbáru Horné Opatovce (občianske združenie), ktoré
sa chce o túto nehnuteľnosť ďalej starať. Občianske združenie (vďaka väčším finančným
možnostiam v civilnom sektore) sa zaviazalo zabezpečiť prísun finančných prostriedkov na
opravu i údržbu spomínanej národno-kultúrnej pamiatky a zároveň garantuje, že budova
desakralizovaného kostola sa bude využívať iba na dôstojné účely.

