Dobrovoľný
príspevok

MIMORIADNE VYDANIE
Z homílie Sv. Otca počas Urbi et Orbi
(Mk 4, 35 – 41; „Utíšenie búrky na mori“)

„Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ Pane, tvoje slovo dnes večer tne do živého
a týka sa nás, všetkých. V tomto našom svete, ktorý ty miluješ viac než my, sme
napredovali plnou rýchlosťou a cítili sa silní a schopní na všetko. Lakomí po zárobku,
nechali sme sa pohltiť vecami a vyčerpať náhlením. Nezastavili sme sa pred tvojimi
výzvami, nepohli nami vojny a planetárne nespravodlivosti, nepočuli sme volanie
chudobných a našej ťažko chorej planéty. Napredovali sme bezohľadne a mysleli sme
si, že navždy zostaneme zdraví na chorom svete. Teraz, keď sa nachádzame na
rozbúrenom mori, voláme k tebe: „Zobuď sa, Pane!”
„Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ Pane,
obraciaš sa na nás s výzvou, výzvou po viere. Čo nie je
len veriť, že jestvuješ, ale prísť k tebe a s dôverou sa ti
odovzdať. Cez túto pôstnu dobu zaznieva tvoja naliehavá
výzva: „Zmeňte sa!”, „Obráťte sa ku mne celým svojím
srdcom” (Joel 2, 12). Voláš nás, aby sme prijali tento čas
skúšky ako čas rozhodnutia sa. Nie je to čas tvojho súdu,
ale nášho súdu: čas vybrať si, čo stojí za to a čo sa pomíňa, rozoznať, čo je nevyhnutné
od toho, čo nie je. Je to čas presmerovať náš život k tebe, Pane, a k druhým. A môžeme
pritom pozerať na toľkých našich spolupútnikov, ktorí zareagovali v čase strachu
a darovali svoj život. Je to účinná sila Ducha rozliata a stvárnená do rôznych podôb
sebadarovania. Je to život Ducha, ktorý je schopný zachrániť, oceniť a ukázať, ako naše
životy udržiavajú bežní ľudia – na ktorých sa obyčajne zabúda – ktorí sa neobjavujú na
titulkách novín a časopisov ani na veľkých pódiách posledného show, ale bezpochybne
práve oni dnes píšu rozhodujúce udalosti našich osudov: lekári, zdravotné sestry,
zamestnanci supermarketov, upratovačky, opatrovateľky, prepravcovia, poriadkové
služby, dobrovoľníci, kňazi, rehoľné sestry a toľkí iní, ktorí pochopili, že nikto sa
nezachráni sám. Zoči-voči utrpeniam, kde sa meria opravdivý rozvoj našich národov,
objavujeme a zakúšame Ježišovu veľkňazskú modlitbu „aby všetci boli jedno“ (porov.
Jn 17, 21). Koľkí ľudia každý deň prejavujú trpezlivosť, šíria nádej a snažia sa
nezasievať paniku, ale spoluzodpovednosť. Koľkí otcovia, matky, starí rodičia či
učitelia ukazujú našim deťom malými a každodennými gestami, ako čeliť a prechádzať
krízou prispôsobením svojich zvykov, povznášať zrak a podnecovať modlitbu. Koľkí
ľudia sa modlia, obetujú a prihovárajú za dobro všetkých. Modlitba a tichá služba – toto
sú naše víťazné zbrane. (zdroj: www.vaticannews.va/sk)

Predĺženie trvania opatrení až do odvolania
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 783786). 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.“

Vysluhovanie sviatosti a svätenín
Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez sv. omše, iba v úzkom
kruhu rodiny (max. 10 príbuzných) a bez karu. Všetky pohrebné obrady sa vysluhujú nad
hrobovým miestom na cintoríne.
Takisto aj pri krste je potrebné zúženie okruhu príbuzných na obrade.
Sviatosť zmierenia – kvôli bezpečnosti spoveď pred Veľkou nocou, ako aj spoveď
chorých po domoch nebude. Vzbuďme si dokonalú ľútosť a predsavzatie, že pri najbližšej
príležitosti si urobíme individuálnu spoveď.
Ohľadom vzbudenia si dokonalej ľútosti: Tam, kde by sa jednotliví veriaci nachádzali v bolestnej nemožnosti
prijať sviatostnú pomoc, nech sa pripomenie, že dokonalá ľútosť, vychádzajúca z lásky k Bohu, milovanému
nadovšetko, vyjadrená v úprimnej prosbe o odpustenie (takej, akú je v danom okamihu penitent schopný
vyjadriť) a ktorú doprevádza votum confessionis, teda dôrazné rozhodnutie pristúpiť k sviatostnej spovedi,
keď to bude možné, dosahuje odpustenie hriechov, a to aj smrteľných (por. KKC, č. 1452).
/z Nóty Apoštolskej penitenciárie ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie/
Ohľadom udelenia úplných odpustkov: Udeľujú sa úplné odpustky veriacim postihnutým koronavírusom,
z nariadenia zdravotníckej autority daným do režimu karantény v nemocniciach alebo vo vlastných bytoch,
ak sa zrieknu pripútania k akémukoľvek hriechu a duchovne pripoja prostredníctvom komunikačných
prostriedkov k sláveniu svätej omše, modlitbe svätého ruženca, k nábožnému sláveniu krížovej cesty alebo
iným formám pobožností, alebo keď sa pomodlia aspoň Verím v Boha, Otče náš a pobožne budú vzývať
Preblahoslavenú Pannu Máriu, obetujúc túto skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, s úmyslom
splniť náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď,
ako to bude možné.
Zdravotnícki pracovníci, rodinní príslušníci a tí, čo nasledujú príklad Milosrdného Samaritána, keď sa
vystavujú riziku nákazy, pomáhajú chorým na koronavírus podľa slov božského Vykupiteľa: „Nik nemá
väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13), získavajú tento dar úplných odpustkov
za rovnakých podmienok.

Apoštolská penitenciária okrem toho ochotne udeľuje možnosť úplných odpustkov pri príležitosti aktuálnej
svetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu
alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo vykonanie krížovej cesty,
alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj
úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.
Cirkev sa modlí za tých, ktorí nemajú možnosť prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum, zverujúc
Božiemu milosrdenstvu všetkých a každého jednotlivo na základe spoločenstva svätých a udeľuje veriacim
v hodine smrti úplné odpustky, ak sú náležite disponovaní a pravidelne počas života sa modlili nejakú
modlitbu (v tomto prípade Cirkev nahrádza zvyčajné tri požadované podmienky). Pre dosiahnutie týchto
odpustkov sa odporúča použiť kríž s ukrižovaným Kristom alebo [jednoduchý] kríž (porov. Enchiridion
indulgentiarum, 12).
/z Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii
pandémie/
Z Inštrukcie o arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera pre košickú arcidiecézu:
Podľa všeobecne známej mienky odborníkov a tiež vďaka rozumným postrehom našich duchovných otcov z
terénu, je potrebné upresniť, že vysluhovanie sviatosti zmierenia sa teraz musí obmedziť iba na nevyhnutné
prípady. Prosím všetkých veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli ešte trpezliví. Keď táto situácia
o niekoľko týždňov pominie, bude veľa možností ako spomínané sviatosti prijať s najväčšou úctou a láskou.
Láska sa síce nebojí riskovať, ale vie aj všetko zniesť a byť trpezlivá. Naplno nech sa využívajú duchovné
inšpirácie, ktoré sú bohato ponúkané cez médiá.
V tejto situácii naozaj nejde o obmedzovanie slobody vierovyznania, ani o prejavy zbabelosti zo strany
duchovných pastierov. Neporovnávajme tieto mimoriadne udalosti ani s reštrikciami komunizmu, ani
s epidémiami moru či cholery. To, čo prežívame teraz, je niečo úplne nové. Terajšie obmedzenia majú za cieľ
nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu. Ak by kňazi riskovali iba svoj život, výzva k ich odvahe by azda ešte
bola na mieste. Aj tak, nevyhnutné prípady, hlavne v ohrození života, si budú vyžadovať ich nevyhnutnú
a odvážnu reakciu. No tu ide aj o zdravie a životy tých, ktorí sa môžu nakaziť od nič netušiacich,
asymptomatických a navonok zdravých pastierov. Vyzerá to tak, že obmedzenie stretávania je teraz tým
najúčinnejším preventívnym opatrením. Dodržiavajme ho a buďme zodpovední!

Pomazanie nemocných v prípade nebezpečenstva smrti – možno vysluhovať
v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny.
Požehnanie veľkonočných jedál – tohto roku sa vynecháva. Z ABÚ nám má prísť text
domácej liturgie vhodný pre požehnanie pokrmu. Zverejním ju na našej webovej stránke.
Adorácia v kostole je možná za určitých podmienok. V kostole môže byť 5, max. 10 osôb,
rozostúpených v dostatočnej vzdialenosti. Nemôže sa zdržiavať príliš dlho. Je potrebné
dodržať všetky hygienické predpisy a nosiť rúško. Poprosím kurátorov, aby na to
dohliadli. V našej farnosti bude možné adorovať na Veľký piatok od 9:00 do 14:30 a na
Bielu sobotu od 9:00 do 17:00. Spoločná pobožnosť na konci adorácie nebude. (Boží hrob
sa tohto roku stavať nebude a taktiež nábožné uctievanie kríža nebude možné).
Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Nezabúdajme na spoločné
zjednotenie sa v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 hod. Ruženec sa
modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie
chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.
V práve prebiehajúcom Roku Božieho slova je vhodné častejšie čítanie Svätého písma.
V tejto súvislosti o. arcibiskup B. Bober vrelo odporúča modlitbu k Panne Márii
Obišovskej, ktorá priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831.
Farská kancelária je počas tohto krízového obdobia zatvorená. Všetky záležitosti
potrebné z farskej kancelárie (krstné listy…, nahlásenie pohrebu…) kontaktujte vždy
najprv
telefonicky
(0907946715)
resp.
prostredníctvom
e-mailu
(zbudskedlhe.fara@gmail.com)
Všetky informácie od vydania tohto mimoriadneho farského bulletínu budem uvádzať už
len na našej webovej stránke www.zbudskedlhe.fara.sk

Úmysly sv. omší
Počas zákazu verejného slávenia bohoslužieb (nakoľko sa to predlžuje) slúžim sv. omše
súkromne každý deň o 8:30. Taktiež súkromne budem slúžiť na Zelený štvrtok o 18:00,
na Veľký piatok o 15:00 (obrady) a na Bielu sobotu o 19:30 – v tento deň na záver
udelím eucharistické požehnanie pre celú farnosť.
Kto by nesúhlasil s takto odslúženým úmyslom, nech mi dá vedieť a odslúžim
v neskorších mesiacoch.
1.4.2020
2.4.2020
3.4.2020
4.4.2020
5.4.2020
6.4.2020
7.4.2020
8.4.2020
9.4.2020
11.4.2020
12.4.2020
13.4.2020
14.4.2020
15.4.2020
16.4.2020

ZBP Lenka s rodinou (40.r.)
(JA)
Za duše v očistci
ZBP Viktória Dudová (20.r.)
(HR)
ZBP a poďakov. za 20.r. – Katarína
(JA)
Za farnosť
* za  z Hrabovca n./L.
(za marec)
* za  z Jablone
(za marec)
ZBP dcéry s rodinou
(SK)
ZBP Mário
(JA)
Vlastný úmysel
Za farnosť
Za farnosť
 Ján Demčák (1.výr.)
(HR)
ZBP Nikola (25.r.)
(SK)
ZBP Lukáš (30.r.)
(JA)

17.4.2020
18.4.2020
19.4.2020
20.4.2020
21.4.2020
22.4.2020
23.4.2020
24.4.2020
25.4.2020
26.4.2020
27.4.2020
28.4.2020
29.4.2020
30.4.2020

 Juraj Karoľ (1.výr.)
ZBP Anton (60.r.)
Za farnosť
ZBP Ján (85.r.)
ZBP Juraj Demčák (70.r.)
 Elena Balicová
 Ján Gazdík (1.výr.)
Za farnosť
ZBP Margita (75.r.)
Za farnosť
* za  z Hrabovca n./L.
* za  z Jablone
ZBP Nikola s rodinou (25.r.)
 Elena Balicová

(HR)
(HR)
(JA)
(HR)
(za marec)
(JA)
(SK)
(za apríl)
(za apríl)
(JA)
(za apríl)

* HR  Jozef Kolesár, Jozef Karoľ, Ladislav Cichý, Helena Sabová, Gracián Kleštinec, Anna Cichá
* JA  Ján Janošov, Michal Roško, Ján Hodor, Verona Jesenková

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej
Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená
krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom
vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných
starostí a chceš nám pomôcť.
Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si
u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za
našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš
národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny.
Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu
myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby
sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých
manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.
Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých
predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým
hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali
Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za
našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných
povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním
chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN
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