
Ako je to s individuálnym podaním svätého prijímania do 
rúk? Stanovisko KBS  

20.03.2020 17:15 | TO ABU  

BRATISLAVA 20. marca 2020 - Keďže sa na Konferenciu biskupov Slovenska viacerí 
obracajú so žiadosťou o vysvetlenie ako je to v súčasnej situácii s podávaním svätého 
prijímania do rúk v individuálnych prípadoch, dávame k dispozícii stanovisko KBS 
schválené na plenárnom zasadaní v Čičmanoch.  

„V rámci preventívnych opatrení voči šíreniu vírusu COVID-19 slovenskí biskupi 10. marca 2020 

odsúhlasili, aby sa pri bohoslužbách na celom území Slovenska až do odvolania sväté prijímanie 

rozdávalo do rúk. Podľa odborníkov je pri podávaní svätého prijímania na ruku omnoho menšie 

nebezpečenstvo prenosu vírusu.  

  Preto žiadame kňazov, aby veriacich náležite poučili o zachovaní úcty a o spôsobe prijímania 

Eucharistie na ruku: veriaci majú pristupovať tak, že predložia ruky spojené vo výške hrude. Kňaz 

položí Eucharistiu na otvorenú dlaň veriaceho, a ten si ju sám druhou rukou vloží do úst pred 

kňazom. Potom odíde na svoje miesto. Treba dbať na to, aby prijímajúci neodišiel s Eucharistiou 

v ruke. Kto z vážneho dôvodu Eucharistiu do rúk prijať nemôže, nech príde celkom na záver, a 

požiada o prijatie do úst.“  

  Zdroj: tkkbs.sk 

 

Verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31. marca 
2020  

20.03.2020 16:48 | TO ABU  

BRATISLAVA 20. marca 2020 - Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do 
konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu 
ochorenia COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020. Biskupi na tento čas veriacich 
dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. Píše sa to v stanovisku KBS, ktoré vám 
prinášame v plnom znení.  

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  

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita, predseda KBS  

  Zdroj: tkkbs.sk 

 

Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných 
prípadoch epidémie  

20.03.2020 18:15 | TO ABU  

VATIKÁN 20. marca 2020 - 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. Dnes bola zároveň vydaná i nóta, ktorá pripomína, že v extrémnych situáciách je 
možné udeliť i hromadné rozhrešenie.  

Dekrét podpísal hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regens Mons. Krzysztof Nykiel. 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. 

 Nóta Apoštolskej penitenciárie sa venuje možnosti udelenia kolektívneho rozhrešenia v prípade 

závažnej núdze. Kňaz má podľa možností vopred upovedomiť príslušného diecézneho biskupa, 

ktorému prináleží určiť teritórium a prípady vo vlastnej cirkevnej oblasti. Nóta tiež pripomína 

možnosť dokonalej ľútosti, ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie 

je naporúdzi kňaz.        Zdroj: tkkbs.sk 



Vyhlásenie k zákazu verejných svätých omší 
(AKTUALIZOVANÉ!)  

11.03.2020 19:50 | TO ABU  

TRNAVA 11. marca 2020 - V súvislosti s prísnym rozhodnutím predsedu vlády Slovenskej 
republiky Petra Pellegriniho (10. marca 2020), stanoviskom KBS k zákazu slávenia 
verejných bohoslužieb (10. marca 2020) a aj na základe dnešného zdôvodnenia zo strany 
Úradu verejného zdravotníctva SR (11. marca 2020), ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia 
COVID-19, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch odporúča do pozornosti veriacim 
Trnavskej arcidiecézy nasledujúce inštrukcie.  

Pozývam veriacich, nakoľko je možnosť ponechať otvorené kostoly na osobnú modlitbu, aby ich 

aj v období zákazu slávenia verejných svätých omší od 10. marca do 23. marca 2020 jednotlivo 

navštevovali a prosili Dobrotivého Pána Boha a našu Nebeskú Matku, Trnavskú Pannu Máriu 

o zdravie, pomoc a ochranu pre Slovensko. 

 Vnímam vrelú túžbu veriacich po účasti na svätých omšiach a túžim po dni, kedy sa budeme 

môcť vrátiť k verejnému spoločnému sláveniu svätých omší, rešpektujúc prijaté opatrenia a 

odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR. Pripomínam, že za súčasných mimoriadnych 

okolností, najmä pre fyzickú a morálnu nemožnosť, veriaci nie sú povinní zúčastniť sa na svätých 

omšiach a to aj v nedeľu. 

 Odporúčam kňazom, ak je to možné, aby nechali kostoly otvorené aspoň v niektorých 

hodinách dňa pre osobnú adoráciu. Vrelo odporúčam i vystavenie Sviatosti oltárnej. Tento čas 

môže kňaz využiť na modlitbu. Je nutné rešpektovať zdôvodnenia a usmernenia Úradu 

verejného zdravotníctva SR zo dňa 11. marca 2020. 

 Vzhľadom na vyhlásenie Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. marca 2020, kňazi, 

ktorí slávia súkromnú svätú omšu, majú ju sláviť za zatvorenými dverami. Úmysly svätých 

omší prijaté na konkrétny deň je potrebné odslúžiť v ten deň počas súkromnej svätej omše kňaza 

a veriacim odporúčam, aby sa duchovne spojili v modlitbe na tieto úmysly. Časy súkromných 

svätých omší sa nevyhlasujú. Veriacich pozývam k sledovaniu priamych prenosov svätých 

omší cez vysielanie TV LUX: 

 PONDELOK - PIATOK - 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h 

SOBOTA - 7:00 h, 18:00 h 

NEDEĽA 15. 3. 2020 - 10:30 h, 18:00 h 

NEDEĽA 22. 3. 2020 - 10:00 h, 18:00 h 

 Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok 

o 20:20 h. Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na 

stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX. 

 Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie svätej omše ráno o 08:30 h a večer o 18:00 h. 

Niektoré farnosti zabezpečujú i priame prenosy bohoslužieb do domácností. Tieto treba vhodne 

využiť. 

https://www.abu.sk/archiv/spravy/hlavny-hygienik-zdovodnil-zakaz-slavenia-verejnych-bohosluzieb
https://www.abu.sk/archiv/spravy/hlavny-hygienik-zdovodnil-zakaz-slavenia-verejnych-bohosluzieb
https://www.abu.sk/archiv/spravy/hlavny-hygienik-zdovodnil-zakaz-slavenia-verejnych-bohosluzieb
https://www.tvlux.sk/
https://sk-sk.facebook.com/televizialux/
https://www.youtube.com/channel/UCIH2qgNKE5uDJDUvToBL0MA


 Ak je možné, vysluhovanie sviatostí a svätenín treba odložiť. Ak to nie je možné, v období 

zákazu slávenia verejných svätých omší od 10. marca do 23. marca 2020, sa majú 

udeľovať v súlade s nateraz platnými nariadeniami. 

 Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez svätej omše a bez väčšieho 

počtu účastníkov. 

 Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu 

prítomných na obrade. 

 Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však 

hromadne (myslí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Pritom je potrebné uprednostniť 

exteriér a podľa možnosti spovedať s ochrannými prvkami. Je potrebné vyhnúť sa tomu, aby 

sa vytvárali dlhé rady veriacich, ktorí čakajú na svätú spoveď. 

Sviatosť pomazania chorých nech kňazi vysluhujú v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou 

hygieny. V prípade duchovnej služby nakazenému v nemocnici alebo v domácnosti je 

nevyhnutné postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prvkami. 

 Na záver Vás všetkých povzbudzujem k pevnej viere, aby sme si spomenuli na našu históriu, 

kde nás naša Trnavská Panna Mária viac krát zachránila a uvedomme si, že kostol nie je 

miestom nákazy ale spásy. 

  

V Trnave, 11. marca 2020  

Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup 

 (Vyhlásenie bolo aktualizované dňa 13. marca 2020 o 17:00 h) 

 


