
Drahí moji farníci, 

prežívame ťažké časy, kedy celý svet bojuje s koronavírusom. Napriek všetkému, čo 
sa teraz deje, Vás chcem povzbudiť vo viere a nádeji: 
Náš Pán je stále s nami a uprostred nás, neopúšťa nás. Práve naopak; môžeme cítiť 
jeho prítomnosť a blízkosť. A toto veľké tajomstvo budeme môcť prežívať aj počas 
tohoročnej Veľkej noci. Aj keď bude úplne iná, nebudete môcť byť na slávení udalostí 
utrpenia, smrti a Zmŕtvychvstania vo farskom spoločenstve v našich kostoloch... 
Napriek tomu sa Zmŕtvychvstanie udeje, Pán nám prináša Život v radosti. 
 

A ešte zopár informácii, ako môžeme byť duchovne spojení a prežívať Veľkú noc: 
 
 

1. Rád by som Vás pozval k sv. spovedi. Vysluhovanie sv. spovede nie je 
zakázané, avšak musíme zachovať všetky prísne predpisy a nariadenia.  
Keďže je zakázané akékoľvek združovanie sa ľudí, nebude to žiadna veľká spoločná 
spoveď. K sv. spovedi môžete prísť len jednotlivo. Budem spovedať v sakristii. Do 
kostola môžu vstúpiť najviac 3 osoby – jedna bude na spovedi a dve môžu čakať 
v kostole, musia byť však od seba vzdialené aspoň 2 metre. Podmienkou je mať 
rúško a v kostole sa pokiaľ možno ničoho nechytať. 
 

Svätá 
spoveď 

Mikuláš (kapl.) 
štvrtok 2.4. 

10.00 – 12.00 
utorok 7.4. 

17.00 – 19.00 

Podhradie 
piatok 3.4. 

10.00 – 12.00 
pondelok 6.4. 
17.00 – 19.00 

 
JEDNA VEĽKÁ PROSBA A ŽIADOSŤ PRE STARŠÍCH A DÔCHODCOV  
V televízii vás neustále vyzývajú, aby ste pre svoju vlastnú bezpečnosť zostali doma 
a nikam nechodili (v niektorých štátoch je to dokonca príkaz). Preto bude dobré, keď 
na sv. spoveď do kostola neprídete. Rád vás vyspovedám ihneď, ako bude po 
epidémii. Teraz na vás myslím v modlitbách a pri sv. omšiach. Prosím, vypočujte túto 
moju prosbu. Namiesto sv. spovede, teraz výnimočne, nájdite si pol hodinu na 
modlitbu a na jej konci úprimne oľutujte svoje hriechy. Chcem vás uistiť, že takto je to 
úplne v poriadku a prijmete Božie odpustenie. S láskou na Vás myslím. 
 
2. Kostol bude počas Veľkonočného trojdnia vzadu otvorený (len predsieň). 
Jednotlivo sa môžete prísť na chvíľu pokloniť a pomodliť v čase od 9.00 – 19.00.  
 
 

 

Pán Ježiš Kristus vstal zmŕtvych, aleluja. 
On je náš Život a naša Nádej. 

 

V tomto duchu Vám zo srdca prajem 
Milostiplné velkonočné sviatky. 

 
žehná Vám váš farár 


