Drahí bratia a sestry,

pozývame Vás k sledovaniu prenosov sv. omší prostredníctvom internetu
Priame prenosy môžete sledovať prostredníctvom vlastných smartfónov, tabletov,
notebookov a počítačov na live.farnostnizna.sk. Následne budete presmerovaní na
YouTube kanál, vytvorený špeciálne na tento účel.
Priame prenosy z nášho farského kostola sv. Gála začnú v nedeľu 22. 3. 2020.
Predbežne takto: v nedeľu o 9:00, v utorok a štvrtok o 18:00 (to závisí od aktuálnej situácie).
Keď pre situáciu nemôžeme byť my kňazi s vami spojení fyzicky, chceme sa s vami stretnúť a
spojiť aspoň takýmto spôsobom pri slávení Eucharistie.
Nedeľná sv. omša bude obetovaná za všetok Boží ľud farnosti, za Božiu pomoc a ochranu
pre všetkých. Sväté omše v týždni budú obetované na úmysly, tak ako ste si nahlásili.
V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie, a k
dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme
vás k duchovnému svätému prijímaniu.
Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu cez vysielanie je dôležité mať na
pamäti nasledovné:
– hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených
oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o
priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista.
– našu snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných
odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby
– Počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako
sa to bežne robí pri iných typoch programov.
Toto všetko sú isteže, vonkajšie prejavy, ale aj oni vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je
kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.”
Počas svätého prijímania v priamom prenose je možné duchovné sväté prijímanie, čo znamená
vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.
Počas prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta pomodliť modlitbu
duchovného sv. prijímania napríklad takto:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej z lásky ku mne
skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe
ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po
Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so
svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.
Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

