
Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb 
 

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov 
Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že  

S PLATNOSŤOU OD 10.3. DO 
23.3.2020 SA NESMÚ NA ÚZEMÍ 
SLOVENSKA SLÁVIŤ VEREJNÉ 
BOHOSLUŽBY.  

     Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých 
kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré 
sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade 
s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase. V tejto chvíli 
prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a 
verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, 
kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené.  

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a 
rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným 
spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej 
starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia 
vydanému nariadeniu.  
 
Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej,  neprepadajme 
obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú 
Matku: "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa 
o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj 
zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj 
za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!" 
 
Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť 
včasne odvolaný. 

 



 

NÁŠ CHRÁM BUDE OTVORENÝ NA TICHÚ MODLITBU  

PONDELOK  –  PIATOK :                  16.00 – 17.00 

NEDEĽA:         8.00 – 10.00              16.00 – 17.00 

ROZPIS INTENCIÍ BUDE NA NÁSTENKE PODĽA 
PORIADKU, AKO BOLI ZAPÍSANÉ, HRAMOTY ZA 
ZOMRELÝCH AKO AJ NEDEĽNÁ LITURGIA ZA 
VERIACICH BUDE SLÚŽENÁ SÚKROMNE. 

Liturgie súkromné: PONDELOK  AŽ PIATOK - 17.00                     

                              SOBOTA - 7.30  

                           NEDEĽA - 10.00  
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9. 
PO 

 

Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere 

 +Mária  

 +Jozef /+ Anna, Michal/ +Helena, panychída  

10. 
UT 

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci 
 +Iveta  

 *Eva, Matej. Viktória / +Rudolf, panychída  

11. 
STR 

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha 

 +Michal, Helena a ostatní zomrelí z rodiny  

 VPD* Jaroslav s  rod.  

12. 
ŠT 

 

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský 
 Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež 

6.45 *Eva s rod.         

17.00 +Anna                   

13. 
PIA 

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, 
konštantínopolského patriarchu 

 *Ján s rod. 
6.15 a 16.30: Krížová cesta 

 

 VPD *Za členov živých ruží bratstva sv. ruženca  

14. 
SOB 

TRETIA ZÁDUŠNÁ SOBOTA 

7.30 Sv. liturgia za zomrelých s čítaním hramôt  

111555...   
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8.00 – 10.00 Chrám otvorený na tichú modlitbu 

10.00 Sv. liturgia súkromná-   za veriacich  
farnosti 

16.00 – 17.00 Chrám otvorený na tichú modlitbu 

Chrám tento týždeň upratujeme piatok po večernej sv. liturgii. 
UTOROK O 18.00 POZÝVAME NA BIBLICKÚ ŠKOLU.  

www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 

   

http://www.grkatkezapad.webnode.sk/

