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Drahí bratia a sestry!

*zákaz organizovať spoločenské a hromadné zhromaždenia.

a) Každý veriaci nech si vzbudí dokonalú ľútosť

Preto dôjde pri slávení tohtoročnej Paschy k týmto zmenám:

Na základe mimoriadnej situácie v našej krajine, ktorá naďalej 
trvá,máme nasledovné usmernenia, ktoré  musíme rešpektovať: 

Kvôli týmto nariadeniam i obmedzeniam sa v našej farnosti 

spovedať nebude. 
Vysluhovanie sviatosti zmierenia sa teraz musí obmedziť iba na 

nevyhnutné prípady. 

 Na vzniknutú situáciu v tomto ťažkom čase pandémie      
reagoval aj Sv. Otec František: 

Pápež hovorí: „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.“

„Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to „bolesť duše 
nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac 
nehrešiť.“ (KKC 1451) A ďalej: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu 
milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ /je to ľútosť z lásky/. 

Tieto slová sú v Katechizme Katolíckej cirkvi:

*obmedzenie pohybu na verejnosti:  dôchodcovia by mali vychádzať z 
domu, či bytu len v nevyhnutých prípadoch,

Zavolajte na moje telefónne čislo 0911/ 912 318 a dohodneme si 
miesto a čas.           .

Svätá spoveď
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 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)

Bezprostredne ohrozené skupiny ľudí môžu získať plnomocné 
odpustky už po modlitbe Verím, Otče náš a Raduj sa, Bohorodička v 
spní s ojetúžbou 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 koronavírus.

Ostatní veriaci si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, 
ako sú: Eucharistická adorácia, 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 
zmierenia, sväté prijímanie a pomazania chorých, V tomto prípade sa 
odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša, či kríž.

Apoštolská penitenciária, v piatok 20. marca 2020, vydala dekrét, 
ktorým Cirkev umožňuje získať plnomocné odpustky ľuďom 
nakazeným koronavírusom, ale aj tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj 
všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

Čas pandémie je presne o tomto. Vykonať úkon ľútosti a aj napriek 
tomu, že k individuálnej spovedi pristúpim až pri najbližšej možnosti, 
týmto úkonom ľútosti sa mi dostáva odpustenie. 

b) Možnosť získania plnomocných odpustkov
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 Prosím Vás veriacich, aby sme tento stav rešpektovali a boli 
trpezliví. Keď sa skončí tento čas mimoriadnych opatrení, bude veľa 
možností ako tieto sviatosti prijať. Tu nejde o reštrikcie proti Cirkvi a 
našej viere, ale o celoplošné obmedzovanie priamych kontaktov ľudí, 
čo je podľa odborníkov a civilných autorít nevyhnutné. Preto tu nie je 
namieste falošné hrdinstvo. 

  Tohto roku nebude posvätenie veľkonočných jedál formou, 
na akú sme zvyknutí (bolo by nebezpečenstvo zhromaždenia väčšieho 
počtu ľudí; je to aj v súlade s inštrukciami Východnej kongregácie). 
  Odporúčam Vám, aby ste sa pred požitím veľkonočných jedál 
spoločne v rodine pomodlili, tak ako to máte vo zvyku. V tomto prípade je 
najvhodnejšie zaspievať predovšetkým tropár Christos voskrese, 
prípadne aj prečítať jedno z veľkonočných evanjelií (Mt 28, 1 – 10, Mk 
16, 1 – 8, Lk 24,1 – 12, Jn 20, 1 – 8) alebo prológ Jánovho evanjelia Jn 1, 
1 – 17. Zároveň v tomto výnimočnom prípade je možné aj to, že napr. 
otec rodiny alebo najstarší v rodine (rodina ako domáca cirkev) 
vyslovujúc slová „V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ pokropí 
svätenou vodou pokrmy, ale nie je to nutné.
 „Pripomínam veriacim, aká hodnotná je osobná modlitba i 
modlitba v kruhu rodiny, ktorá je opravdivou modlitbou Cirkvi a ktorá je v 
súčasnej situácii dôležitým prostriedkom na odovzdávanie viery.
 V rodinách môžete pri spoločných modlitbách využiť modlitebné 
knihy a zborníky, Sväté Písmo (Evanjeliár) - o to viac, keď si 
uvedomíme, že je Rok Božieho slova, ikony, Svätý kríž.

Posvätenie jedál

Boží hrob
     Aj Boží hrob bude v zatvorenom Chráme bez toho, aby si 
veriaci prichádzali uctiť Ježiša Krista na plaščenici. 

Všetky obrady počas Paschy v našej farnosti, 
budú odslúžené, 

ale bez účasti veriacich a za zatvorenými dverami.
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 Vzhľadom na danú situáciu, s ktorou je spojený aj totálny 
výpadok príjmu z milodarov a zvončeka, ktorý sa používa výlučne na 
chod nášho Chrámu, Vás úctivo prosím, aby ste svoj milodar darovali 
na chrám v Havaji, v Makovciach, v Bystrej a to formou daru, alebo 
prevodom na náš farský účet Sk17 0200 0000 0037 1547 4158, do 
kolonky správa pre prijímateľa, treba uviesť DAR NA CHRÁM.

Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a za Váš milodar.

Prosba o milodary

       Úmysly sv. liturgií, ktoré boli prijaté na jednotlivé
    dni, budú odslúžené v daný deň na súkromnej 

sv. liturgii, ak by niekto chcel presunúť úmysel prosím 
volajte na moje číslo - 0911/912 318.

 Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto 
vyzývam všetkých našich veriacich, aby sme sa v tomto čase, 
zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20:00 hod., s 
celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v 
spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za 
vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky 
personál.

Spoločná modlitba sv. ruženca

 Boh nám daroval sviatostný život, ktorý je centrom 
kresťanského kultu a života nášho vzťahu s Bohom. Avšak, Boh k 
nám môže vstúpiť a aj vstupuje mnohorakým spôsobom, veľakrát 
aj pre nás neznámym či neočakávaným. Chcem vás pozvať, aby 
ste tieto dni využili pre stíšenie sa v osobnej modlitbe či v kruhu 
svojich najbližších v domácnosti a prosili o otvorené srdce a oči 
pre toto Božie pôsobenie v každej chvíli nášho všedného života.

o. Michal

Povzbudenie

     
https://kapucini.sk/2020/03/25/vyjadrenie-k-aktualnej-situacii/
https://grkathe.sk/zivot-farnosti
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 Láskavý Pane, Ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a 
žil. Zmiluj sa nad svojimi služobníkmi trpiacimi epidémiou. Zastav ich 
chorobu, odstráň všetko utrpenie a bolesť. Vystri svoju mocnú ruku a 
ako Jairovu dcéru zodvihni ich z lôžka bolesti a učiň ich zdravými. 
Prosíme Ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

S bázňou a chvením, my nehodní služobníci, padáme pred Tebou a ako 
Bohu Ti prinášame svoje prosby a voláme: Posilni našu vieru v Tvoju 
neustálu prítomnosť v našom živote, že nás neopúšťaš ani pod ťarchou 

Pane, Bože náš, zhliadni na svojich služobníkov lekárov, zdravotníkov, 
laboratórnych pracovníkov, lekárnikov a všetkých, ktorí pomáhajú v 
boji s nákazlivou chorobou, aby vedení Tvojím Svätým Duchom, videli 
vo svojich pacientoch a vo všetkých trpiacich Teba, ktorý ich prosíš o 
pomoc a starostlivosť. Prosíme Ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, tak naše oči s vierou hľadia 
k Tebe Pane a úpenlivo Ťa prosia, zhliadni na nás a ako Všemocný 
osloboď svojich služobníkov od nákazlivej choroby a nešťastia. 
Prosíme Ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Teba, ktorý sa odievaš svetlom ako rúchom, z kríža sňali Jozef s 
Nikodémom. Zaplakali, keď ťa videli mŕtveho, nahého a 
nepochovaného: „Ó, najsladší Ježiš, slnko ťa na kríži visieť videlo, 
preto svoju tvár mrakom zastrelo. Aj zem sa hrôzou triasla. Chrámová 
opona sa roztrhla. Teraz na teba hľadia naše oči. Dobrovoľne si za nás 
zomrel, Bože náš, ako ťa pochovať máme? Do akého plátna ťa 
obvinieme? Ako sa len hriešnymi rukami tvojho tela dotkneme? 
Dobrodinec náš, aký pohrebný sprievod ti zaspievame? Velebíme 
tvoje prehorké umučenie, pohreb i slávne vzkriesenie. Sláva tebe, 
Pane“.

Prosby do suhubej ekténie
V čase nákazlivej choroby

Nadhrobna stichira pri uložení plaščenice



Gréckokatolícky farský úrad
Havaj 22, 090 23 Havaj

mob.: 0911 912 318
e-mail: havaj@grkatpo.sk
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 Ikona vzkriesenia poukazuje skôr na naše osobné vzkriesenie 
ako na historickú udalosť Kristovho zmŕtvychvstania. Táto ikona je 
zväčša v cirkevnej slovančine označovaná ako Sošéstvije vo ád, teda 
Zostúpenie do podsvetia a znázorňuje Krista ako z podsvetia (csl. ád, 
gr. hádes, hebr. šeol) vyslobodzuje ľudstvo (reprezentované 
symbolicky Adamom a Evou), vyťahuje ho zo smrti, z otroctva hriechu.

            Už teda nemusíme byť zhrbení, ale môžeme stáť vzpriamene 
pred Bohom ako jeho priatelia, adoptívni synovia a dcéry. Aj preto sa v 
chráme správne stojí a nekľačí, už nie sme poddaní, ktorí sa trasú pred 
pánom, ale sme synmi, dcérami, dedičmi.

Nech svetlo Kristovho vzkriesenia 
naplní naše srdcia i celý svet!
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