
Moji drahí veriaci. 

Prežívame ťažké časy, no po pravde všetky časy sú Božie a je v nich prítomný Boh. Tak preto vás 

chcem povzbudiť, aby ste dôverovali v Božiu pomoc. Aj keď sa sv. omše verejne slúžiť nemôžu, chcem 

vás ubezpečiť, že denne slúžim sv. omše aj za vás aj na úmysly ktoré mám. Ak niekto chce aby som 

odslúžil jeho úmysel aj pri súkromnej sv. omši, môžete sa telefonicky prihlásiť a dohodneme sa. Inak 

sv. omše sa zatiaľ v kostole nebudú slúžiť. Ak príde ku nejakej zmene, dám vám vedieť.  

V piatok 6.11.2020 budem chodiť ku chorým, ku ktorým chodievam a ak by niekto chcel návštevu 

chorých a starých, prosím nahláste mi to. 

Modlím sa za vás a denne vás žehnám.    

Oznam z biskupského úradu. 

V čase zákazu vychádzania  od 24. októbra do 1. novembra 2020 – sa pozastavia aj verejné slávenia 

bohoslužieb. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský tak reagoval na viaceré otázky veriacich, 

kňazov i zasvätených, ktorí sa ohľadom oznámeného zákazu vychádzania obrátili na Tlačovú 

kanceláriu KBS. V tejto súvislosti prinášame plné znenie vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava 

Zvolenského: 

„Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu 

pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané 

obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. 

Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto 

obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel. 

Čo sa týka mnohých konkrétnych, praktických otázok, ktoré kňazi aj veriaci kladú, treba povedať, že v 

danej situácii nie je možné dať všetky presné odpovede. Je však potrebné, aby sa každý oboznámil s 

platnými pravidlami, a na ich základe kňazi zvážili ako prakticky vyjsť v ústrety konkrétnej pastoračnej 

potrebe. Ohľadom častej otázky súkromnej modlitby jednotlivcov: úplné zatvorenie chrámov nebolo 

nariadené, nemožno však konať spoločné podujatia. V ostatných veciach kňazov prosím o aplikovanie 

pastoračnej múdrosti, s primeranou obozretnosťou, keďže situácia v spoločnosti je vážna. Ak by sa v 

konkrétnom prípade ukázalo, že určitú vec nemožno kvôli zákazu vychádzania robiť takým spôsobom, 

pre aký sa kňaz rozhodol, treba s pokojom a bez hádky prijať upozornenie poriadkových zložiek, 

vysvetliť dobrý úmysel konania, a následne sa zariadiť podľa ich pokynov.“ 


