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Vzhľadom k preventívnym opatreniam vyhláseným vládou SR týkajúcim sa poriadku konania
bohoslužieb, úmysly sv. omší, ktoré boli nahlásené, budú odslúžené v náhradnom termíne po
dohode s veriacimi, ktorí ich mali nahlásené. Sv. omše slúžim súkromne, ak by ste mali záujem
odslúžiť sv. omšu na Váš úmysel, zavolajte na moje telefónne číslo. Tiež pripomínam, že v prípade
potreby zaopatrenia alebo sv. spovede sa mi môžete kedykoľvek ozvať na číslo: 0917 350 469 alebo
na číslo o. Alojza 0907 487 940.
V rámci krízovej situácie upozorňujeme hlavne starších občanov, aby vychádzali medzi ľudí čo
najmenej. Z tohto dôvodu sa pod záštitou farského úradu ponúka služba nákupu starším ľuďom.
Ak by ste mali záujem o túto službu, zavolajte na číslo 0944 076 994.
Takisto ponúkame možnosť pre tých, ktorí si zvyknú vziať Katolícke noviny z kostola, budú
uložené v predsienke. Ak máte záujem o ich doručenie domov, zavolajte na číslo 0908 555 468.
Pozývam všetkých pripojiť sa vo vašich domovoch k modlitbe za odvrátenie epidémie, ktorú sa
modlia veriaci na celom Slovensku každý večer o 20.00.
Pozývam Vás tiež pripojiť sa k pôstu za zastavenie šírenia nákazy, ktorý vyhlásili biskupi
Slovenska počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia podľa pravidiel, ktoré dodržiavame na
Popolcovú stredu a Veľký piatok.
Ak by ste mali záujem o sledovanie sv. omší cez internet, okrem TV Lux ponúkajú túto službu aj
pavlíni zo Šaštína na youtube kanáli Baziliky Sedembolestnej každý deň o 7.00 a 18.00, v sobotu
o 8.00 a 19.00 a v nedeľu o 7.00, 8.45, 10.30 a 19.00. Tiež každý deň vysielajú mariánsku hodinku
o 17.00 a modlitbu za odvrátenie epidémie o 20.00.
Predsienka kostola je na individuálnu modlitbu otvorená každý deň od rána do večera. V kostole
máme vystavený obraz sv. Rochusa, patróna pri epidémiách. Môžete sa modliť túto modlitbu: Svätý
Rochus, ochranca pred morom a epidémiami, vzývame ťa v našej úzkosti a v boji proti
koronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri. Ty si vyliečil mnohých chorých na mor a ochránil si ich od
smrti. Ochraňuj nás od tejto epidémie. Pošli nám anjelov pokoja, odvahy a odovzdanosti, aby sme
žili podľa Božej vôle. Amen.
Kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu po celý týždeň od 15:00 do 17:00, v pondelok,
utorok v piatok a v sobotu aj k sviatosti zmierenia od 15:00 do 17:00 -v prípade dobrého počasia
vonku inak v spovednici s rešpektovaním predpísaných preventívnych opatrení vzhľadom k šíreniu
sa vírusu COVID-19

 Online sv. omša bude z nášho kostola vysielaná v piatok o 18:00 a v nedeľu o 10:00.
V piatok bude tiež o 17:15 vysielaná krížová cesta utrpenia národov, ktorú
pripravili mladí a manželia našej a aj iných farností. Po sv. omši budú litánie k
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a zasvätenie farnosti na prvý piatok a tiež
požehnanie so sviatosľou. Na Kvetnú nedeľu bude sv. omša spojená s obradom
svätenia ratolestí


Pamätám na vás v modlitbách a pri každodenných sv. omšiach.
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