Farnosť Vištuk

Oznamy – Kvetná nedeľa – 5. apríla 2020

Milí bratia a sestry.
Prihováram sa Vám v tieto mimoriadne chvíle, kedy sa z dôvodu pandémie nemôžeme
stretávať v Božom chráme a pri osobných stretnutiach. Zaiste sa nás dotýka aj skutočnosť, že
prístup ku sviatosti zmierenia nemáme v takej hojnej miere. Boh vo svojej dobrote
a milosrdenstve nám ponúka i iné cesty, ako získať Božiu milosť a s veľkým duchovným
úžitkom prežiť nadchádzajúce veľkonočné sviatky. Uisťujem Vás, že sa denne za Vás
modlím, obetujem i neverejné sv. omše za zastavenie nákazy, za povzbudenie a dar milosti
pre život podľa viery. Uvádzam tu časy slávení sv. omší a obradov v našom kostole, aby ste
sa mohli spolu so mnou duchovne spojiť a modliť sa. Povzbudzujem Vás, využime aj
možnosť priamych prenosov cez rádio Lumen, TV Lux a iné médiá. Nábožne sa zúčastnime
tých programov – nielen ako diváci programu – ale ako účastníci liturgie, ako tí, čo túžia byť
čo najskôr v Božom chráme pri týchto sláveniach.

Slávenie sv. omší bez prítomnosti veriacich:
Štvrtok 9.4. 18:00 za prehĺbenie našej lásky k Pánu Ježišovi v Eucharistii
Piatok 10.4. 15:00 obrady Veľkého Piatku
Sobota 11.4. 19:30 za Božiu pomoc pre rodiny a za tých, čo ochotne slúžia skutkami lásky
- (lekári, zdravotníci, dopravcovia, predavači, verejná správa, polícia...), za chorých
Nedeľa 12.4. 09:00 za farníkov z farností Vištuk a Štefanová
Veľký piatok:
09:00 krížová cesta vo farskom kostole bez účasti veriacich
15:00 obrady Veľkého Piatku
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Biela sobota:
19:30 Veľkonočná vigília
Veľkonočná nedeľa:9:00 sv. omša za farníkov z farností Vištuk a Štefanová
Vysluhovanie sviatosti zmierenia:
Na základe rozhodnutia KBS nemožno v tomto období konať hromadné sv. spovede.
Veriacim sa odporúča odložiť sviatosť pokánia na neskôr; denne je potrebné vzbudzovať si
dokonalú ľútosť, a tak si udržiavať čisté srdce. V prípade nevyhnutnej potreby môžu
veriaci individuálne požiadať kňaza o vyslúženie sviatosti pokánia pri rešpektovaní
prísnych hygienických opatrení.
Možnosť súkromnej modlitby a poklony pred Sviatosťou Oltárnou v kostole vo Vištuku:
Pondelok 10:00 – 11:00 a 16:00 – 17:00
Streda
10:00 – 11:00 a 16:00 – 17:00
Počas hodín, kedy je vystavená Najsvätejšia sviatosť Oltárna, budem i ja prítomný v kostole
pre prípadnú službu sviatosti zmierenia.

