
P R E D A J N Á                                       29.3.2020 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 
OZNAMY 

 Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz 
zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj 
rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať 
doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným 
osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc 
bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala 
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie). 

„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to 
dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto 
súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal: 
„Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné 
potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: 
zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A 
prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na 
ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na 
kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). 
Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše 
víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“ Linky: 
Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí (I) 
Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí (II) 
Nóta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí 
Dekrét Apoštolskej penitenciárie  
Nóta Apoštolskej penitenicárie 
 Počas prenosov omší povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu 
(TK KBS) V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých 
omšiach, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme 
k duchovnému svätému prijímaniu. Počas prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta 
a asistencie pomodliť doma nasledovné modlitby. 
Duchovné sväté prijímanie 
Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz 
pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s 
Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a 
spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil 
a bol večne spasený. Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej 
duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť 
duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen. 

Alebo kratšie: 
Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti 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. 
 Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným Ježišom. Je to akoby 

zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré má podstúpiť. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Ku chorým z dôvodu ochrany starších ľudí nepôjdem, ale 

kto by bol v ohrození života prosím o kontakt na farský úrad 048/6192133. 
 Z dôvodu pokračujúcemu zákazu zhromažďovania a trvania opatrení, v našej farnosti spoločná 

predveľkonočnú sv. zmierenia nebude.  
 Sviatosť oltárna vo farskom kostole v Predajnej na osobnú, individuálnu modlitbu bude vyložená 

v stredu 1.4. a v piatok 3.4. od 17:00-18:00 hod. Počas adorácie bude možnosť sv. spovede. 
Prosím farníkov ktorí prídu na súkromnú návštevu kostola alebo na spoveď aby dodržiavali preventívne 
opatrenia v zmysle nariadení hlavného hygienika SR (rúško, odstup 2m, väčší počet ľudí a pod.) 

http://www.katechizmus.sk/?action=getk&kid=1079
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/dekret-v-case-covid-19
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/dekret-v-case-covid-19ii
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/nota-k-dokumentu-covid19ii
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/dekret-apostolskej-penitenciarie-o-udelovani-mimoriadnych-odpustkov-veriacim-v-aktualnej-situacii-pandemie
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/nota-apostolskej-penitenciarie-ohladom-sviatosti-zmerenia-v-aktualnej-situacii-pandemie


 Prijmite nasledujúci text ako sa stretnúť s Láskou Milosrdného Otca v inej forme ako je sviatosť 
zmierenia. 
Pápež: V núdzi bez spovedníka si vzbuďme dokonalú ľútosť. 

Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď nemáme možnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi? Na túto 
otázku dal v piatok 20. marca odpoveď pápež František pri rannej homílii v Dome sv. Marty. 
Veriacim pripomenul učenie Katechizmu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej ľútosti. 
Salus animarum – spása duší – je najvyšším zákonom Cirkvi. V týchto časoch pohotovosti pandémie, s ťažko 
chorými izolovanými na oddeleniach intenzívnej starostlivosti, ako aj s rodinami, ktoré musia zostať doma 
v karanténe na zabránenie šíreniu vírusu, je užitočné pripomenúť si bohatstvo katolíckej tradície. 
„Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc chodíte na spoveď, aby ste sa znovu stretli s Bohom. Mnohí mi však 
dnes povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť kňaza, spovedníka, veď sa nemôže vychádzať 
z domu? Ja sa však chcem zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal, aby ma objal ako Otec… Čo mám robiť, 
ak nenachádzam kňaza?“ – Rob to, čo hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné: 
Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a povedz mu pravdu: „Pane, 
vyviedol som toto, toto a toto… Prepáč mi“ a pros o odpustenie s celým srdcom, so skutkom ľútosti 
a sľúb mu: „Neskôr sa vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti. 
Ako nás to učí Katechizmus, ty sám môžeš pristúpiť k prijatiu Božieho odpustenia, keď nemáš po ruke 
kňaza. Pomyslite: teraz je tá chvíľa! A toto je ten správny moment, vhodný okamih. Dobre si vykonajme 
úkon ľútosti, a takto sa naša duša stane bielou ako sneh.“ 
Svätý Otec sa odvoláva na príslušné články Katechizmu Katolíckej cirkvi: „Medzi úkonmi kajúcnika je na 
prvom mieste ľútosť. Je to «bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac 
nehrešiť» (KKC 1451). Katechizmus tu cituje Tridentský koncil. Ďalej hovorí o účinkoch dokonalej ľútosti: 
„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 pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude 
možné“ (KKC 1452). 
To znamená, že hoci ešte len čakáme na najbližšiu možnosť prijať rozhrešenie od kňaza, úkonom dokonalej 
ľútosti sa nám už v tej chvíli dostáva odpustenie. Potvrdil to už Tridentský koncil, ktorý uvádza, že ľútosť 
sprevádzaná predsavzatím vyspovedať sa „zmieruje človeka s Bohom už prv než reálne túto sviatosť prijme“ 
(Doctrina de sacramento Paenitentiae, 4. kap.) 
Taktiež Vám chceme pripomenúť, že 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. 
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. Týka sa to 
chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a 
rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19. 
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. 
 Na budúci týždeň 5.4. máme Kvetnú nedeľu. 
 Katolícke noviny v čísle 13 vysvetľujú, prečo je dôležité s úplnou dôverou sa odovzdať Bohu tak ako to 

urobila Panna Mária; pripomínajú si 15 rokov od smrti pápeža Jána Pavla II.; približujú výtvarné 
zobrazenia nástrojov Kristovho umučenia. 

 Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň. 
 Ponúkam Krížovú cestu nášho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika - JEŽIŠOVA KRÍŽOVÁ CESTA 

NIČÍ KAŽDÝ VÍRUS http://new.burv.sk/2020/03/27/jezisova-krizova-cesta-nici-kazdy-virus-krizova-
cesta-nasho-otca-biskupa-mons-stanislava-stolarika/  

 Ponúkame rodinám "Liturgiu domácej cirkvi", na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele 
a povzbudzujeme vás, aby ste sa spoločne stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri ich 
spoločnej rodinnej liturgii: https://zastolom.sk/liturgia-domacej-cirkvi-na-nedelu-29-marca-2020/ 

 Odporúčam pravidelne sledovať stránku http://www.burv.sk/ a tiež stránku https://www.tkkbs.sk/  

http://new.burv.sk/2020/03/27/jezisova-krizova-cesta-nici-kazdy-virus-krizova-cesta-nasho-otca-biskupa-mons-stanislava-stolarika/
http://new.burv.sk/2020/03/27/jezisova-krizova-cesta-nici-kazdy-virus-krizova-cesta-nasho-otca-biskupa-mons-stanislava-stolarika/
https://zastolom.sk/liturgia-domacej-cirkvi-na-nedelu-29-marca-2020/
http://www.burv.sk/
https://www.tkkbs.sk/


 
 

J A S E N I E                                            29.3.2020 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 
OZNAMY 

 Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz 
zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj 
rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané 
inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim 
poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená 
bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a 
disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie). 

„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to 
dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti 
predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal: 
„Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. 
Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom 
nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby 
tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V 
domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša 
Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke 
napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci 
zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“ Linky: 
Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí (I) 
Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí (II) 
Nóta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí 
Dekrét Apoštolskej penitenciárie  
Nóta Apoštolskej penitenicárie 
 Počas prenosov omší povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu 
(TK KBS) V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých 
omšiach, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme k 
duchovnému svätému prijímaniu. Počas prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta a 
asistencie pomodliť doma nasledovné modlitby. 
Duchovné sväté prijímanie 
Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje 
milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa 
sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, 
príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. Klaniam sa 
Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba 
odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v 
Tebe naveky. Amen. 

Alebo kratšie: 
Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti 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. 
 Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným Ježišom. Je to akoby zahalená 

Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré má podstúpiť. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Ku chorým z dôvodu ochrany starších ľudí nepôjdem, ale kto by bol 

v ohrození života prosím o kontakt na farský úrad 048/6192133. 
 Z dôvodu pokračujúcemu zákazu zhromažďovania a trvania opatrení, v našej farnosti spoločná 

predveľkonočnú sv. zmierenia nebude.  
 Sviatosť oltárna vo filiálnom kostole v Jasení na osobnú, individuálnu modlitbu bude vyložená v utorok 

31.3. a vo štvrtok 2.4. od 17:00-18:00 hod. Počas adorácie bude možnosť sv. spovede. 
Prosím farníkov ktorí prídu na súkromnú návštevu kostola alebo na spoveď aby dodržiavali preventívne opatrenia 
v zmysle nariadení hlavného hygienika SR (rúško, odstup 2m, väčší počet ľudí a pod.) 

 Prijmite nasledujúci text ako sa stretnúť s Láskou Milosrdného Otca v inej forme ako je sviatosť 
zmierenia. 
Pápež: V núdzi bez spovedníka si vzbuďme dokonalú ľútosť. 

http://www.katechizmus.sk/?action=getk&kid=1079
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/dekret-v-case-covid-19
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/dekret-v-case-covid-19ii
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/nota-k-dokumentu-covid19ii
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/dekret-apostolskej-penitenciarie-o-udelovani-mimoriadnych-odpustkov-veriacim-v-aktualnej-situacii-pandemie
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/nota-apostolskej-penitenciarie-ohladom-sviatosti-zmerenia-v-aktualnej-situacii-pandemie


Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď nemáme možnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi? Na túto otázku dal v 
piatok 20. marca odpoveď pápež František pri rannej homílii v Dome sv. Marty. Veriacim pripomenul 
učenie Katechizmu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej ľútosti. 
Salus animarum – spása duší – je najvyšším zákonom Cirkvi. V týchto časoch pohotovosti pandémie, s ťažko chorými 
izolovanými na oddeleniach intenzívnej starostlivosti, ako aj s rodinami, ktoré musia zostať doma v karanténe na 
zabránenie šíreniu vírusu, je užitočné pripomenúť si bohatstvo katolíckej tradície. 
„Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc chodíte na spoveď, aby ste sa znovu stretli s Bohom. Mnohí mi však dnes 
povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť kňaza, spovedníka, veď sa nemôže vychádzať z domu? Ja sa však 
chcem zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal, aby ma objal ako Otec… Čo mám robiť, ak nenachádzam kňaza?“ – 
Rob to, čo hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné: 
Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a povedz mu pravdu: „Pane, vyviedol 
som toto, toto a toto… Prepáč mi“ a pros o odpustenie s celým srdcom, so skutkom ľútosti a sľúb mu: 
„Neskôr sa vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti. 
Ako nás to učí Katechizmus, ty sám môžeš pristúpiť k prijatiu Božieho odpustenia, keď nemáš po ruke kňaza. 
Pomyslite: teraz je tá chvíľa! A toto je ten správny moment, vhodný okamih. Dobre si vykonajme úkon ľútosti, a takto 
sa naša duša stane bielou ako sneh.“ 
Svätý Otec sa odvoláva na príslušné články Katechizmu Katolíckej cirkvi: „Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom 
mieste ľútosť. Je to «bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť» (KKC 
1451). Katechizmus tu cituje Tridentský koncil. Ďalej hovorí o účinkoch dokonalej ľútosti: 
„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 pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (KKC 1452). 
To znamená, že hoci ešte len čakáme na najbližšiu možnosť prijať rozhrešenie od kňaza, úkonom dokonalej ľútosti sa 
nám už v tej chvíli dostáva odpustenie. Potvrdil to už Tridentský koncil, ktorý uvádza, že ľútosť sprevádzaná 
predsavzatím vyspovedať sa „zmieruje človeka s Bohom už prv než reálne túto sviatosť prijme“ (Doctrina de sacramento Paenitentiae, 4. kap.). 
Taktiež Vám chceme pripomenúť, že 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. 
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. Týka sa to chorých na 
koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných 
príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19. 
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. 
 Drahí členovia ružencového bratstva. 
Keďže situácia nám neumožňuje sa stretnúť, využívam túto možnosť, aby som sa Vám prihovorila a oboznámila Vás 
s postupom ohľadom výmeny ružencových tajomstiev v mesiaci apríl. Aby nedošlo k zmätkom, rozhodla som sa, že 
kartičky sa nebudú vymieňať, pokiaľ nám nebude umožnené stretnutie v kostole. Každý sa naďalej bude modliť 
tajomstvo, ktoré už má. Akurát zmeníme úmysel a od prvej nedele v mesiaci, t.j. od 5. apríla sa budeme modliť, za 
naše Jasenie, aby Boh uchránil naše rodiny od epidémie koronavírusu, za všetkých nakazených a lekárov, čo sa o nich 
starajú. Taktiež za to, aby sme sa mohli znova čo najskôr stretávať v našom kostolíku na svätej omši. 
Modlite sa srdcom, aby každé Vaše slovo prešlo aj srdcom. Nezabúdajme, že ružencom a pôstom dokážeme zastaviť 
vojny a verím, že aj koronavírus. Vaša modlitba je veľmi dôležitá. S láskou na Vás myslím. 
Mariana Kňazovická – hlavná horliteľka ružencového bratstva. 
 Na budúci týždeň 5.4. máme Kvetnú nedeľu. 
 Katolícke noviny v čísle 13 vysvetľujú, prečo je dôležité s úplnou dôverou sa odovzdať Bohu tak ako to urobila 

Panna Mária; pripomínajú si 15 rokov od smrti pápeža Jána Pavla II.; približujú výtvarné zobrazenia nástrojov 
Kristovho umučenia. 

 Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň. 
 Ponúkam Krížovú cestu nášho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika - JEŽIŠOVA KRÍŽOVÁ CESTA NIČÍ 

KAŽDÝ VÍRUS http://new.burv.sk/2020/03/27/jezisova-krizova-cesta-nici-kazdy-virus-krizova-cesta-nasho-
otca-biskupa-mons-stanislava-stolarika/  

 Ponúkame rodinám "Liturgiu domácej cirkvi", na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele a povzbudzujeme vás, 
aby ste sa spoločne stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri ich spoločnej rodinnej liturgii: 
https://zastolom.sk/liturgia-domacej-cirkvi-na-nedelu-29-marca-2020/ 

 Odporúčam pravidelne sledovať stránku http://www.burv.sk/ a tiež stránku https://www.tkkbs.sk/  
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