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Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska
Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení
z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných
bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.
Vo vedomí zodpovednosti
ti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného
zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa
verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020
2020.
Z tohto rozhodnutia
zhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú
svojich veriacich v uvedenom období – od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 – od účasti na nedeľnej
svätej omši.
V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizm
katechizmu
u (porov. č. 2183) a kódexu (porov.
kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na
eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého
písma, recitovaním Liturgie
gie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré
možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu
internetu.
Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy
iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú
dôveru medzi ľuďmi.
„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu.
Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov
zdravotníkov,, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby.
Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôvero
dôverou utiekame!“
(www.tkkbs.sk)

Ako je to so sviatosťou zmierenia?
Odpoveď
veď hovorcu K
KBS Martina Kramaru
Individuálne sväté spovede na požiadanie nie sú zakázané, neodporúča sa však organizovať
spoločné spovede. Spovedať sa má prednostne v spovedniciach, ktoré sú opatrené mriežkou, a na tú treba
dať priesvitnú zábranu.
Prosíme zároveň veriacich, aby brali ohľad na výnimočnú situáciu a na to, že aj kňazi môžu
ochorieť, a potom už nebudú k dispozícii ani tým, čo sa ocitnú v ohrození života. Nemôžeme si v tý
týchto
okolnostiach všetci žiadať všetko, na čo sme bežne zvyknutí. Na druhej strane máme príležitosť lepšie si
uvedomiť a pripomenúť, že treba pravidelne spytovať svedomie a ľutovať hriechy
hriechy.
Veriaci z katechizmu poznajú, že existuje aj tzv. dokonalá ľútosť
ľútosť.
Článok 1452: Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá"
(je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie
smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristú
pristúpiť
piť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.
možné
Využime teraz túto možnosť. Treba si pravidelne spytovať svedomie, vzbudzovať ľútosť a hriechu sa
chrániť. Ak zavádzame bezpečnostné opatrenia, aby sa COVID
COVID-19
19 nešíril, treba sa, samozrejme, vyhýbať
aj nákaze
ze hriechu. Vyhýbať sa blízkej príležitosti, nevystavovať sa zbytočne situáciám, v ktorých človek
môže do hriechu upadnúť. Naopak, viac sa modliť, viac čítať Sväté písmo a duchovnú literatúru. Jedným
slovom, hriechu sa chrániť.
Tak ako ľudia dostávajú informáciu,
ormáciu, že teraz nemajú so všetkým chodiť k lekárovi, lebo ho môžu
vyradiť zo služby, mali by sme brať do úvahy aj zdravie kňazov – najmä tých, čo sú starší, alebo trpia
chronickými nemocami.
Je tu čas skúšky, ktorý preverí aj to, aká je naša viera. Je ttu
u čas byť na seba o čosi náročnejší.
Sviatosti sú nesmierne vzácne: sú to pre nás viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti, ustanovené
Kristom. Avšak neviditeľná Božia milosť v nás pôsobí, aj keď nám jej viditeľné znaky dočasne nie sú
plne k dispozícii. Veríme tomu?

Ponúka sa aj otázka na spytovanie svedomia: nezvykol som si náhodou na svätú spoveď ako na
„náplasť“, ktorou prikrývam symptómy pochádzajúce z hlbších príčin, napríklad z pýchy, egoizmu,
závisti, či strachu? Neopakujem tam dookola to isté, aby som odišiel, azda na chvíľu spokojný, ale bez
toho, že by som sa naozaj obrátil, či posunul k lepšiemu? Teraz je príležitosť ísť do hĺbky. Premýšľať.
Spytovať. Ľutovať. Meniť.
Ak spoveď skutočne potrebujem a skutočne som na ňu dobre pripravený, môžem o ňu individuálne požiadať. Berme však tento čas aj ako príležitosť na dlhšie, poriadnejšie spytovanie svedomia.
A ako náročnejšiu prípravu na dobrú svätú spoveď.
(www.tkkbs.sk)

Ako je to s individuálnym podaním svätého prijímania do rúk?
Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska
V rámci preventívnych opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19 slovenskí biskupi 10. marca
2020 odsúhlasili, aby sa pri bohoslužbách na celom území Slovenska až do odvolania sväté prijímanie
rozdávalo do rúk. Podľa odborníkov je pri podávaní svätého prijímania na ruku omnoho menšie
nebezpečenstvo prenosu vírusu. Preto žiadame kňazov, aby veriacich náležite poučili o zachovaní úcty
a o spôsobe prijímania Eucharistie na ruku: veriaci majú pristupovať tak, že predložia ruky spojené vo
výške hrude. Kňaz položí Eucharistiu na otvorenú dlaň veriaceho, a ten si ju sám druhou rukou vloží do
úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto. Treba dbať na to, aby prijímajúci neodišiel s Eucharistiou
v ruke. Kto z vážneho dôvodu Eucharistiu do rúk prijať nemôže, nech príde celkom na záver, a požiada
o prijatie do úst.
(www.tkkbs.sk)

Získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie
Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie
plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým
veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.
Dekrét podpísal hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regens Mons. Krzysztof Nykiel.
Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v
spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné.
Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti
či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu
pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie,
o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.
Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez
možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.
(www.tkkbs.sk)

OZNAMY NA 4. PÔSTNU NEDEĽU
25.3.
29.3.

Streda
Nedeľa

ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť
PIATA PÔSTNA NEDEĽA

 Momentálne do 31. marca sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Povzbudzujeme
Vás k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb. Do trvania zákazu sa vo farnosti
neorganizujú žiadne verejné bohoslužby a ani pobožnosti. Zostaňme naďalej spojení v modlitbách.
 Úmysly svätých omší, ktoré sú viazané na dátumy v tomto týždni, odslúžime v dané dni pri súkromných
svätých omšiach.
 Z dôvodu mimoriadnej situácie vybavujeme vo farskej kancelárii len nevyhnutné záležitosti. Môžete nás
kontaktovať telefonicky: 0911 880 298; 048/412 45 31; alebo e-mailom: bb.mesto@fara.sk
 Pokiaľ sa neobnoví slávenie bohoslužieb a vyučovanie v školách, plánované katechézy prvoprijímajúcich detí nateraz nebudú. Rodičov povzbudzujeme, aby nezabúdali na domácu katechézu a dbali
o spoločnú modlitbu v rodine.
 Pre súkromnú modlitbu je počas dňa od 9.00 do 17.00 hod. prístupná predsieň farského kostola.
 O týždeň v noci z 28. na 29. marca sa mení čas. Zo zimného času posúvame o hodinu dopredu.
tel.: 048/ 412 45 31

mobil: 0911 880 298

e-mail: bb.mesto@fara.sk

web: www.bbmesto.fara.sk
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