
2. Veľkonočná nedeľa - 11. apríla 2021 
Verejné slávenie bohoslužieb: vo farnosti je stále pozastavené až do odvolania. 

Všeobecný dišpenz (oslobodenie): od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a v dni priká-

zaných sviatkov zostáva stále v platnosti.


Spresnenie opatrení: ktoré vstúpili do platnosti od 1. apríla, neznamená povolenie slávenia bohoslužieb 
verejným spôsobom, ale povolenie individuálnej duchovnej starostlivosti. 

Ide o doplnenie výnimky zo zákazu vychádzania na cestu do kostola, alebo farskej budovy a späť, za 
účelom individuálnej duchovnej starostlivosti pri dodržaní proti epidemických opatrení. Pritom je nutné 
dodržiavať nasledujúce opatrenia:

- rúško vonku, respirátor v interiéri; - rozstupy minimálne 2 metre,  - dezinfikovanie rúk pri vstupe

- mať k dispozícii pri sebe potvrdenie o očkovaní 2. vakcínou s odstupom 14 dní, potvrdenie o prekonaní 
ochorenia Covid 19, alebo platný negatívny test nie starší ako 7 dní - tieto dokumenty bude treba predložiť 
štátnym orgánom v prípade kontroly;

- zákaz účasti osôb s príznakmi ochorenia na Covid 19 


Možnosti, ktoré sme vytvorili na základe spresnenia opatrení: Podávanie Eucharistie:

dnes pri farskom kostole o11.00; v Dolnej Breznici: dnes o14.00

v pracovné dni týždňa a sobotu pri farskom kostole: 17.30 - 17.45

Eucharistiu budem podávať vonku pri kostole na kostolnom dvore pri sákristii.

Aby sme predišli zhromažďovaniu veriacich, veriaci budú prichádzať v rozstupoch cez vstup do záhrady 
pri kostole a druhou bránkou vychádzať von.

 

Možnosť sv. spovede, či duchovného rozhovoru: je ďalšou z možností vyplývajúcich zo spresnenia 
opatrení. Možnosť sa dosiahne na základe telefonického kontaktu. Konkrétne to znamená, že záujemca 
zatelefonuje na telefónne číslo farského úradu, kde po rozhovore a objasnení svojich možností, získa 
vyhradený čas pre sv. spoveď, alebo duchovný rozhovor. V určenom čase príde do kostola, kde absolvuje 
sviatosť zmierenia a sväté prijímanie.


Dnes je Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva. Končí sa veľkonočná oktáva. 
O 15. hod. bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu LIVE 


Dnes pri uctení obrazu Božieho milosrdenstva môžeme získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše 
v očistci. Podmienky: pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha a vzdych k milosrdnému Ježišovi, napr. 
Milosrdný Ježišu, dôverujem ti.


Dnes a celý týždeň sa uskutoční zbierka na novú faru: Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať 
cirkevné ustanovizne. Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.


úmysly: 
pondelok 	 18.00 Za zosnulých Mária a Jozef Krajčo

utorok 		 18.00 Za zdravie a Božie požehanie pre rodinu Karasovú, Ivanišovú a Filovú

streda 		 18.00 Za zosnulého Jána Ježa, syna Miroslava a rodičov

štvrtok		 18.00 Na úmysel nášho otca biskupa Tomáša a za jeho zdravie

piatok	 	 18.00 Za zosnulého Jaroslava Struhára a za zdravie a Božie požehnanie pre manželku a deti 

sobota		 18.00 Za farnosť a za farníkov v rôznych ťažkostiach

nedeľa		 10.00 Za zdravie pre členov rodiny Chutkovej a Pilarčíkovej


"Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých 
diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 
000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú 
pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých,"  povedal pre TK KBS predseda Konferencie 
biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Biskupi požiadajú svojich kňazov, aby napoludnie v 
nedeľu 11. apríla spustili na desať minút zvony vo všetkých farnostiach a veriacich pozvali k modlitbám na 
tento úmysel.


Sviatosť manželstva chcú prijať Jakub Duháček a Monika Filová obaja bývajú v Dolnej Breznici


