RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ TVRDOŠÍN
Vojtaššákova 543, 027 44 Tvrdošín
tel.: 043/532 2226; 0911 950 521
e-mail: farnost.tvrdosin@gmail.com

FARSKÉ OZNAMY
23. marec – 29. marec 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR
25.03.
29.03.

streda
nedeľa

ZVESTOVANIE PÁNA
PIATA PÔSTNA NEDEĽA (zahaľovanie krížov)

(slávnosť)
zmena času z 02.hod. posun na 03. hod.!

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
TVRDOŠÍN

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

615h.
-

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

1800 h.
-

nedeľa

1700h.

+ Mária, Gejza Urbanovi
+ Anton a Irena Ganubiak
+ Rastislav Žuffa
+ Anton, Mária, Michal
Za Božie požehnanie pre Evu
+ Janka
Za Božie požehnanie a zdravie Viery Rýdzikovej
+ Karolína a Štefan Belopotočan
+ Štefan Vajduľák
+ Jozef
+ František Sliva
Za šťastlivý pôrod
Za Boží ľud

MEDVEDZIE

pondelok

KRÁSNA HÔRKA

streda
piatok
nedeľa

-

+ Jozef, Mária, Anna Škumát
+ Emil, Cecília

ŠTEFANOV

utorok
štvrtok
sobota
nedeľa

-

Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana Puváka
+ z rodiny Krilekovej
za rodinu Mlkvikovú

za uzdravenie rodov

FARSKÉ OZNAMY
NEDEĽNÉ ZAMYSLENIA F. TRSTENSKÉHO
Náš rodák František Trstenský pravidelne zverejňuje biblické zamyslenia k nedeľnému evanjeliu. Prečítať si ich
môžete na tejto webstránke: https://blog.postoj.sk/autor/frantisek-trstensky.
DEKRÉT APOŠTOLSKEJ PENITENCIÁRIE O UDEĽOVANÍ MIMORIADNYCH ODPUSTKOV VERIACIM V AKTUÁLNEJ SITUÁCII
PANDÉMIE
Dekrét nájdete na stránke kbs.sk, ktorá je aj v ODKAZOCH na našej farskej stránke celkom dole v čiernom poli.
RABBI, KTO ZHREŠIL?
Ježišovi učeníci vidia človeka, ktorý je od narodenia slepý a toto jeho nešťastie spájajú s hriechom, pýtajúc sa: „Rabbi,
kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?“ (Jn 9,2)
Pandémia, ktorá postihla svet je veľkým nešťastím. Spájame ju s hriechom? Rabbi, kto zhrešil? Postihla nás všetkých,
lebo všetci sme zhrešili. Každý jeden z nás si musí sám v sebe priznať skutočnosť a zvolať z plnej sily: „JA SOM ZHREŠIL!“
V evanjeliu dnešnej nedele vidíme ako sa hľadá hriešnik v tom druhom a dokonca ním označia aj samotného Ježiša: „My
vieme, že ten človek (myslia Ježiša) je hriešnik.“ (Jn 9,24) Koľká slepota, K O Ľ K Á S L E P O T A ...

Ježiš je však ten, ktorý má moc vrátiť nám zrak, aby sme videli, aby sme spoznali SVOJU HRIEŠNOSŤ. Ježiš Náš Spasiteľ je
však ten, ktorý má moc odpustiť hriechy. Viac ráz som už spomenul veľmi hlbokú myšlienku, a teraz, v tejto situácii
pandémie je potrebné ešte s väčšou naliehavosťou ju vysloviť. Keď človek prosí o odpustenie (z úprimnosti srdca), platí,
že: Boh odpúšťa vždy; človek len niekedy; príroda nikdy. Preto musíme začať prosiť o odpustenie a musím začať prosiť
u Toho, ktorý nás stvoril, ktorý nám daroval večný život, ktorý je Cesta, Pravda a Život, ktorý JEDINÝ nás môže zachrániť.
A tak otázka: „Rabbi, kto zhrešil?“, ustupuje pravde: „JA SOM ZHREŠIL, BUĎ MILOSTIVÍ MNE HRIEŠNEMU!“
Zdalo by sa, že dospieť k tomuto zvolaniu je našou záchranou, no práve v dnešnej situácii pandémie, paradoxne sa
nám vzďaľuje, lebo možnosť prijatia sviatosti zmierenia je obmedzená a pre niekoho môže byť aj nemožná. Matka Cirkev
má moc kľúčov. Preto sa veriacim ponúka možnosť získania mimoriadnych odpustkov v aktuálnej situácii pandémie
a zároveň možnosť: „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).“ (Nóta Apoštolskej penitenciárie ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie)
Žehná Vám všetkým duchovný otec farnosti František Reguly.

Tvrdošín, 22. marca 2020

JE PÁN MEDZI NAMI, ALEBO NIE?
Týmito slovami Izraeliti „...pokúšali Pána, keď vraveli: „Je Pán medzi nami, alebo nie?“ (Ex 17,7). Ľud kráčal po púšti,
mal smäd, ale vody nebolo. Chýbala voda, obyčajná voda, pričom v tej chvíli existenčná vec.
Neocitol sa svet, a spolu s ním aj my, na púšti? Nepociťujeme stav ohrozenia? Možno ešte sa nepýtame ako Izraeliti,
ale niekde v hĺbke nášho vnútra tak trochu zaznieva otázka: Je Pán s nami, alebo nie?
Pred rokom v našej farnosti bola situácia, keď v našich kostoloch ste boli zhromaždení k modlitbe, no za oltárom som
chýbal. Mojim oltárom v tej chvíli bola nemocničná posteľ. Modlil som sa a modlili ste sa Vy všetci a spolu s Vami i mnohí
ďalší. Je Pán s nami, alebo nie? Nech by to dopadlo akokoľvek, Pán je vždy s nami. Mnohí to vnímali ako skúšku viery.
Pán však vyslyšal Vaše prosby. Mohli sme skúsiť a presvedčiť sa aký dobrý je Pán.
V dnešnú nedeľu 15.03.2020, keď som bol vo farskom kostole, uvedomil som si, že situácia je opačná. Bol som pri
oltári ja, ale kostol bol prázdny. Slúžil som svätú omšu za Boží ľud, za Vás všetkých a modlil som sa za svet, ktorý sa ocitol
v ťažkej skúške. Modlil som sa za nakazených vírusom, za zdravotníkov, za tých, ktorí musia slúžiť, aby spoločnosť mohla
fungovať, za predstaviteľov štátov, na pleciach ktorých je veľká zodpovednosť, aby urobili správne rozhodnutia, za
všetkých, aby sme konali zodpovedne a v duchu skutočnej bratskej lásky. Osobitne som prosil za pracovníkov televízie
LUX, s ktorou máme týždeň vzájomnej modlitby. Ich služba sa v tieto dni ukazuje maximálne dôležitá: svetlo do rodín
a našich duší. Ja som sa modlil, ale Vy vo svojich rodinách tiež a myslím, že ste išli na maximum. Z Pánovho oltára stúpala
k nebesám obeta čistá, svätá, dokonalá, najvyššia. Bola to obeta Veľkonočného baránka Ježiša Krista. Otec ju prijal
a k nej boli pripojené aj naše modlitby. Je Pán s nami, alebo nie?
Dnes v našom farskom kostole, za prítomnosti len rodičov a krstných rodičov, som pokrstil dve deti. V chráme bolo
cítiť radosť. Radosť najbližších, ale aj radosť neba. Najprv bol krst chlapčeka Olivera a potom krst dievčatka Ellie.
Zaujímavé meno Ellie. Ježiš na kríži volal: „Eli, Eli, lema sabakthani?, čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma
opustil?“ (Mt 27, 46) Dobre vieme, čo nasledovalo po tomto Ježišovom zvolaní. Otec tam bol. Je Pán s nami, alebo nie?
Preto aj my chceme z hĺbky duše volať k Otcovi za všetkých bratov a sestry sveta, a najlepšie spolu s nimi: Eli, Eli, Môj
Bože, Môj Bože! Volať a prosiť i na príhovor našej matky Sedembolestnej Panny Márie, ktorú nám dal Ježiš z kríža ako
vzácny dar. Volať, prosiť a neustávať, majúc pritom otvorené oči i srdce, pre každého, kto potrebuje bratskú službu.
Žehná Vám všetkým duchovný otec farnosti František Reguly.

Tvrdošín, 15. marca 2020

Informácie pre farnosť Tvrdošín platné pre obdobie od 10.03. do 31.03.2020 v čase
zákazu verejného slávenia bohoslužieb:
• kostoly vo farnosti Tvrdošín od 14.03.2020 sú vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu zatvorené do
odvolania
• úmysly svätých omší ako sú zapísané, budú v tom istom termíne odslúžené kňazmi súkromne

• úradné hodiny zrušené; v úradných a pastoračných záležitostiach nás kontaktujte na tel. č.: 0911
950 521 alebo mailom: farnost.tvrdosin@gmail.com
• krstné a sobášne náuky nebudú; krstné obrady len za účasti rodičov a krstných rodičov
• pohreby po konzultácii s kňazom a za účasti najbližšej rodiny
• sviatosť zmierenia len v naliehavej situácii na osobné požiadanie
• pomazanie chorých a zomierajúcich na tel. č.: 0911 950 521
Všetky ostatné pastoračné aktivity do odvolania nebudú!

