 vonku nie je obmedzený počet osôb, potrebné je ale dodržať dvojmetrové rozostupy a mať
prekryté horné dýchacie cesty
3. Úplné odpustky pre duše v očistci:
1) Apoštolská penitenciária ustanovila, že roku 2020 úplné odpustky pre zosnulých, ktoré za obvyklých
okolností môžu získať tí, čo navštívia cintorín v čase od 1.- 8. novembra a pomodlia sa tam za
zosnulých (samozrejme + spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysly Sv. Otca), môžu byť
presunuté na ďalšie dni, a to až do konca novembra.
2) Úplné odpustky z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré
môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v
Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra aj na iný deň v mesiaci november. (keď bude
dovolené vychádzanie)
3) Okrem toho tí, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení
nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí, ak sa:
a) v duchu spoja so spoločenstvom cirkvi (napr. Verím v Boha),
b) zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť hneď ako to bude možné tri ďalšie
zvyčajné podmienky (spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca, keď bude možná
účasť na sviatostiach v chráme) a
c) pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
Napr. ruženec, Korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci
radi modlia, alebo sa zahĺbia do čítania Svätého písma, alebo vykonajú skutok milosrdenstva,
obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA
Lokca:
 Richard Romaňák, syn Ľubomíra a Jany rod. Janšovej, bývajúci v Lokci
a Žaneta Fuckuláková, dcéra Františka a Márie rod. Brnkaľákovej, bývajúca v Babíne (2x).

LÁSKA K BOHU A K BLÍŽNEMU SÚ NAVZÁJOM NEODDELITEĽNÉ
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mt 22, 34 –
40) prináša azda najznámejší výrok Ježiša Krista. Je to
jeho príkaz lásky k Bohu a k blížnemu.
Farizeji sa rozhodli otestovať odbornú zdatnosť
rabína z Nazareta. Pýtajú sa ho na najväčšie prikázanie
v celom Zákone. Vtedajší znalci zákona poznali 613
predpisov. Z nich bolo 365 zákazov podľa počtu dní
v roku, aby človek vedel, čoho sa má zdržiavať a 248
prikázaní podľa kostí v ľudskom organizme, aby človek
vedel, čo má konať. Medzi rabínmi boli rôzne mienky
o tom, ktorý zo 613 predpisov je ten najdôležitejší.
Stratí sa nazaretský učiteľ v spleti nariadení? Ježiš
Kristus odpovedá tým, že cituje úryvky zo starozákonnej knihy Deuteronómium a Levitikus.
Šema Jisrael
Každý deň sa nábožný Žid modlil úryvok z Knihy Deuteronómium 6, 5: „Počuj, Izrael, Pán je náš
Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou
svojou silou.“ Modlitba dostala pomenovanie podľa úvodných dvoch slov „Počuj, Izrael“ , ktoré v hebrejčine
znejú: „Šema Jisrael“. Dodnes predstavujú v židovstve východisko celej viery. Zbožný Žid má tieto slová
uložené v malej nádobke (tzv. mezuza) pripevnenej na zárubni dverí a pri odchode a príchode sa ich vždy
dotkne a pri modlitbe aj tento text nosí zapečatený v dvoch nádobkách (tzv. tefillin) upevnených
modlitbovými remienkami na čele a na ľavom ramene.

