Obnovené stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb
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 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.
Z tohto rozhodnutia 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 katechizmu (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 hodín alebo iných
modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše
prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo 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, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie
choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"
V Bratislave 20. marca 2020
 Pre nás to v praxi znamená, že zaopatrenie je možné, ba potrebné, preto ak ho niekto
potrebuje, neváhajte volať na tel. číslo 0948 677 110.
 Kostol (predsieň) cez deň bude otvorený na osobnú modlitbu v čase od 8:00 do 18:00
hod.
 Prosím, rešpektujme hygienické opatrenia a nosme rúška aj vtedy, keď ideme
na osobnú modlitbu do kostola a dodržiavajme vzájomnú vzdialenosť min. 1,5m.
 Sviatosť zmierenia poskytnem individuálne na požiadanie a takisto na požiadanie
udelím individuálne sväté prijímanie.
 Sväté omše, ktoré slávim v súkromí, obetujem aj za vás, za ukončenie epidémie,
za pomoc a zdravie tým, ktorí slúžia chorým, ako aj tým, ktorí sú chorí.
 Ak by niekto, kto dal odslúžiť sv. omšu, chcel, aby bola odslúžená aj bez prítomnosti
ľudí, nech mi to oznámi a dohodneme si termín jej slávenia - aby v ten deň mohol byť
aspoň duchovne zapojený. Veď ovocie sv. omše plynie pre darcu aj vtedy, keď nemôže
byť fyzicky prítomný na samotnej sv. omši.

