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Prešli dva mesiace odkedy sa zatvorili brány našich
kostolov a prestali sa v nich sláviť verejné bohoslužby.
V Cirkvi sme zažili obdobie, aké tu ešte nebolo. Ochorenie
COVID- 19 v nás vyvolalo strach a neistotu. Opatrenia,
ktoré boli prijaté v celej spoločnosti nás chránili, aby sme
sa neinfikovali a nedajbože neohrozili seba, ale aj iných
na živote.
Po dvoch mesiacoch zodpovedného prístupu, prichádza

aj ovocie. Ochorenie je na ústupe a uvoľňujú sa aj
opatrenia. Tešíme sa, že sa znovu otvárajú naše kostoly
pre verejné slávenie bohoslužieb. Zatiaľobmedzene
a za prísnych hygienických opatrení, ale otvárajú. Máme
nádej, že po nejakom čase sa otvoria úplne, bez
obmedzení.
Z dôvodu prísnych opatrení sme museli oddialiť aj

významné duchovné udalosti, ktoré sa mali v tomto
mesiaci sláviť v našej farnosti. 9. mája mala byť birmovka
a 17. mája prvé sväté prijímanie. Obidve udalosti boli
preložené.
Poznáme už nový termín udeľovania sviatosti

birmovania. V tomto týždni nám Arcibiskupský úrad
v Košiciach oznámil, že birmovka v našej farnosti bude
v piatok5. júna 2020 o 19:00hodine. Sviatosť birmovania
naším chlapcom a dievčatám udelí Mons. Marek Forgáč,

pomocný košický biskup. Birmovancov prosím, aby si
preštudovali Príručku pre birmovancov, ktorú nájdu na
našej internetovej stránke a tiež obradbirmovania, ktorý
sa nachádza v našich farských novinách. Zároveň ich
žiadam, aby boli prítomní na každej birmovaneckej svätej
omši, ktorá bude a aj na jednotlivých nácvikoch pred
birmovkou.
Nové číslo Farského informátora je venované aj

prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom. Nájdete v ňom
obrad slávnosti prvého svätého prijímania, spytovanie
svedomia predeti a tiež obrad sviatosti zmierenia. Prosím
vás, milí rodičia, prejdite si to všetko so svojimi deťmi.
Naučte ich správne sa spovedať a tiež dobre sa pripraviť
na svätú spoveď. Poučte ich aj o samotnej slávnosti, o tom
ako si majú obnoviť krstné sľuby. Uľahčí nám to ďalšiu
prípravu a po úplnom uvoľnení opatrení aj dohodnutie
skorého termínu prvého svätého prijímania.
Aj keďbrány našich kostolov boli zatvorené, sväté omše

sa v nich slávili stále. Pri každej svätej omši som na vás
myslel a odovzdával vás do Božích rúk a pod ochranu
našej nebeskej matky PannyMárie. Nedeľná svätá omša
bola vždy obetovaná za vás. Vo farskom kostole v Nacinej
Vsi sme s nevyhnutnou asistenciou, slávili aj Veľkonočné
Trojdnie (foto na titulke). Pohľad do prázdneho kostola bol
smutný, tak ako pohľad na ukrižovaného Pána.
Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista premenilo smútok na
radosť. Verme, že aj čas izolácie, ktorýmáme za sebou,
bude zdrojom našej premeny. Po tieto dni sme mali viac
možnosti zamýšľať sa nad zmyslom života, prehodnotiť
priority, žiť jednoduchšie, tráviť viac času s rodinou, ale aj
s Bohomv osobnej modlitbe.
Želám si, aby smez koronakrízy vyšli nielen zdravína tele,

ale aj na duši. Aby sme si začali viac vážiťamilovaťBoha
i jeden druhého.

Duchovný otec Emil

MILÍ VERIACI!

PRAVIDLÁPREVEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEBOD6.MÁJA

Hlavný hygienikSR JánMikas vydal zoznam opatrení
týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia
bohoslužieb od stredy 6. mája 2020 (od 6:00 ráno).
Kdispozícii sú na webstránke  Úradu verejného
zdravotníctva SR. Kňazov a veriacich pozývame
k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení
bohoslužieb ich rešpektovali.

Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby je
nasledovný:
-   vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade

umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami
(napríklad rúško, šál, šatka),
-   pri vchode do kostola alebo na matričný úrad

aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť
jednorazové rukavice,
- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov

spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,
- preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný

obrad - ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo

náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu
pred spevmi,
-   dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do

vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
-   z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú

karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného
infekčného ochorenia,
-   usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby

staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
-   dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
-   pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených

chlebov, agapé si musí rozdávateľdezinfikovať ruky. Pri
prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie
chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby
(napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou,
vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy
iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
-   ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom

alebo gestom úsmevu),
-   v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť



Kňazov i veriacich prosíme, aby si prečítali podrobnejšie
usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a zodpovedne
sa snažili uviesťich do praxe. Sekretariát Konferencie
biskupov Slovenska k tomu pre duchovných v pastorácii
predbežne poskytol nasledovný komentár:

„Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení,
ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz
od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.
Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasťbude od 6. mája
možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí
a sviatkov. Zároveň budú pokračovaťvysielania
bohoslužieb prostredníctvom katolíckych
a verejnoprávnych médií.
Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším
zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosťna
bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte
zvážia. Kňazov vo farnostiach zároveň prosíme, aby jednu
nedeľnú bohoslužbu vyčlenili práve pre ľudínad 65 rokov
a seniorov požiadali prednostne využiťtoto slávenie.
Vo väčších farnostiach, ktoré majú dve bohoslužby denne,
nech kňazi jednu z nich vyčlenia pre seniorov. Nemožno im,
samozrejme, brániť, ak prídu na inú svätú omšu, než na tú,
ktorá je pre nich určená: dôrazne im však tú pre nich treba
odporučiťa vysvetliť, že úmyslom nie je ich diskriminovať,
ale chrániťich zdravie.
Kňazi nech ustanovia službu, ktorá bude dohliadať
na dodržiavanie nasledujúcich pravidiel; prípadne nech
k vstupu do chrámu umiestnia aj písomné upozornenie
na platné opatrenia.
Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiťkapacitu
chrámov, prosíme kňazov, aby vhodným, viditeľným
spôsobom označili miesta, kde veriaci môžu v laviciach (či
v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovanípravidla obsadenia

každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne
treba na podlahe chrámu "do hviezdice" označiťmiesta
určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali
minimálne dvojmetrové rozostupy.
Ak je pred kostolom k dispozícii priestor na státie, možno
ho po naplneníkapacity chrámu využiť, takisto
s upozornením na rozostupy. Je vhodné zabezpečiť
vonkajšie ozvučenie tam, kde je to (po prípadnej dohode
s miestnou samosprávou) uskutočniteľné.
Vkostole je potrebné zabezpečiťvetranie, aby vzduch
vo vnútri nezostal celkom bez pohybu. Pravidelne treba
dezinfikovaťkľučky a kontaktné plochy. Sväté omše nech
majú kratšie trvanie: to treba zohľadniťaj pri príhovoroch.
Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom
hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú
spoločné knižky, texty, či ružence.
Pri vstupe do kostola nech je pre veriacich k dispozícii stolík
s dezinfekciou na ruky. Podobný stolík nech si zabezpečí
kňaz pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo ku
kontaktu s veriacim, nech má kňaz možnosťdezinfikovať
si ruky.
Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej
konferencie rozdáva do rúk. Veriacim nech kňaz vysvetlí, že
koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by dýchali
na jeho ruky, čomu sa pri rozdávanído úst nedá vyhnúť,
mohli by tým ohroziťtých, ktoríprichádzajú v rade za nimi.
Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať,
prípadne môže maťso sebou vlastný malý dezinfekčný
prostriedok. Vrade na sväté prijímanie nech veriaci takisto
zachovávajú dvojmetrové odstupy.
Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať
Eucharistiu do rúk, nech na to upozorníkňaza pred
bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako
posledný.

Všetkýchpovzbudzujemekveľkej trpezlivosti
a ohľaduplnosti. Jena nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré
samozrejmenebudúbez ťažkostí, využili na dobré.
Rešpektujmepokyny organizátorov a zaumieňmesi
vopred, žeurobímevšetko, aby nedochádzalo k
zbytočnýmsporom: prejavmev tomto smere láskavosť
aj obetavosť, ktorépramenia z našej kresťanskej viery.“

Martin Kramara, hovorca KBS
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VYJADRENIE HOVORCUKBS

KOBNOVENIU VEREJNÉHO SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB

nádoby s vodou (napr. sväteničky),
-   vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne

dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
-   tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať

bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania
odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
-   pri východe z kostola a matričného úradu je potrebné

riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a
zabrániť zhlukovaniu.

Odôvodnenie
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

opatrením č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 z
dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19
nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007

Z. z. a § 7zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým
všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám zakazuje
organizovaťa usporadúvaťhromadnépodujatia
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Konaním bohoslužieb, prvého svätého prijímania,

sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane
civilného obradu dochádza kstretnutiu väčšieho
počtu ľudí, existuje riziko ďalšieho šírenia tohto
ochorenia a preto je nevyhnutné, aby sa pri ich
konanídodržiavali vyššie uvedenéprotiepidemické
opatrenia.

Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky



Drahé moje deti, vnuci a vnučky, rozhodol som sa
napísať Vám list z tohto bezcitného lôžka. Tento list som
ukradomky odovzdal rehoľnej setre Kláre v nádeji, že si
ho budete môcť po mojej smrti prečítať. Cítim, že už
nemám pred sebou mnoho dní.
Vnímam, že mám ťažkosti s dýchaním, už ledva držím

v slabej ruke toto pero. Láskavo mi ho dala istá mladá
žena, ktorá je v tvojom veku, moja drahá Elisa. Ona je
jediná osoba, ktorá sa na mňa v tomto hospici niekedy
usmiala, ale odkedy aj ona nosí masku, vidím trochu
svetla iba z jej očí. Jej pohľad sa líši od pohľadu iných
zdravotných sestier, ktoré ma ani nepozdravia.
Nechcel som Vám o tom hovoriť, aby som Vám

nespôsobil ďalšie nepríjemnosti, lebo viem, koľko ste
trpeli, keďste ma nechali v tejto peknej „väznici“. Áno,
toto som si pomyslel a spomenul som si pritom na slová
jedného kňaza, dona Oresteho Benziho, ktorý tieto miesta
nazval „pozlátenými väznicami“. Vtedy sa mi zdalo, že
preháňa, ale teraz som sa o tom osobne presvedčil.
Zdá sa totiž, že nám tu nič nechýba, no nie je to tak…

Chýba mi tu to najdôležitejšie: Vaše pohladenia a to, aby
som počas dňa mohol viac ráz počuť: „Dedko, ako sa
máš?“; chýbajú mi Vaše objatia a bozky, krik vašej mamy,
ktorú dokážete poriadne nahnevať, a aj to moje stonanie,
aby som upútal Vašu pozornosť a mohol na všetko
zabudnúť.
Počas týchto týždňovmi veľmi chýbala vôňa môjho

domu, ale aj Vaša vôňa, úsmevy, možnosť rozprávať Vám
príbehy a chýbajú mi tiež naše debaty. Toto je život: byť
v rodine s ľuďmi, ktorých milujeme, a cítiť, že nás majú
radi. A Vy ste ma mali veľmi radi, takže som sa necítil
osamelý po smrti ženy, s ktorou sme bok po boku žili 60
rokov.
Počas svojich 85 rokov života som toho zažil mnoho.

Ako mám zabudnúť na biedu svojho detstva, na boj
svojho otca, aby sa mohol presadiť, na matku, ktorá bola
pozorná na každý náš dych a potom na radosť, hrdosť

a čaro školy, o ktorej som sníval, že už konečne do nej
začnem chodiť. Učiteľka bola našou druhoumatko
a získať dobrú známku bol veľký sviatok pre celý náš
dom. A potommoje promócie a moja prvá obhajoba na
súde…
Koľké „ďakujem“ by sommal povedať: nekonečné

množstvo svojej manželke, že ma znášala; Vám, svojim
deťom, že ste mi vždy odpustili; Vám, svojim vnukom
a vnučkám za Vašu bezpodmienečnú lásku. Sväté písmo
hovorí, že opravdivých priateľovmožno spočítať na jednej
ruke, a ja sa musím poďakovať aj pánu farárovi, že mi
udelil rozhrešenie odmojich hriechov, a za pekné slová,
ktoré povedal na pohrebe mojej manželky.
Už takmer nedokážem písať a musím ešte niečo povedať

svojim vnukom a vnučkám… a azda aj tým, čo sú vo svete.
Nedala ma sem Vaša matka, ja som presvedčil svoje

deti, teda Vašich rodičov, aby som nikomu nebol na
ťarchu. Nikdy v živote som nechcel byť na ťarchu
niekomu druhému. Možno to bola moja pýcha, ale keď
som videl, že sa už o seba nevládzem starať, nemohol som
Vám zanechať takúto škaredú spomienku na starého otca,
na úplne bezbranného človeka, neschopného sa o seba
postarať.
Iste, nikdy som si nevedel ani len predstaviť, že skončím

na takomto mieste. Navonok je tu všetko čisté, všade je
poriadok, niektorí ľudia sú tu dokonca aj slušne
vychovaní, ale my sme tu de facto iba číslami… Cítil som
sa, akoby som vstúpil do mraziarne. Počas týchto
mesiacov som sa viac ráz pýtal sám seba, prečo si zvolili
túto prácu, keďsú stále takí nervózni, mrzutí, zlí.
Raz mi jeden upratovač potichu povedal: „Vieš, prečo

táto žena na teba kričí, keďsa ti prihovára? Často hovorí
o tom, ako sa k nej správal jej násilnícky otec. Aký pohľad
môže mať na nejakého muža?!“ Nech jej je Boh milosrdný.
Prečo však robí túto prácu? Všetka táto veľká psychológia,
ktorú som videl, ako ju počas týchto desaťročí vyzdvihujú,
slúžila iba na to, aby sa robilo zlo najslabším? Aby sa
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TALIANSKY DÔCHODCA PRED SMRŤOU NA COVID VNUKOM:

JE NIEČOHORŠIE AKOKORONAVÍRUS



PANNA MÁRIA OBIŠOVSKÁ, KRÁĽOVNÁ
POSVÄTNÉHO RUŽENCA! TVOJA TVÁR JE SKROPENÁ
KRVAVÝM POTOM A SLZAMI. TRÁPIŠ SA KVÔLI NÁM.
MATERINSKÝM POHĽADOM VYCHÁDZAJÚCIM ZO

SVÄTYNE NA PUTNOKU NÁS HĽADÁŠ V ÚDOLIACH
NAŠICH KAŽDODENNÝCH STAROSTÍ A CHCEŠ NÁM

POMÔCŤ.

TY SI ÚČINNE POMOHLA NAŠIM PREDKOM V ČASE

SMRTIACEJ EPIDÉMIE A MNOHÝM SI U BOHA
VYPROSILA UZDRAVENIE TELA I DUŠE. OCHRAŇUJ NÁS
A PRIHOVÁRAJ SA I DNES ZA NAŠICH CHORÝCH.
POMÔŽ AJ TERAZ, KEĎ HRIECH A FALOŠNÝ POCIT

SEBESTAČNOSTI NIČÍ NÁŠ NÁROD. ZACHRÁŇ NÁS
PRED SEBECTVOM A PLIAGOU NEVERY, KTORÁ
ROZBÍJA RODINY. PRINAVRÁŤ ZMIERENIE A POKOJ
ROZHÁDANÝMMANŽELOM. ZAHÁŇAJ KAŽDÚ
HRIEŠNUMYŠLIENKU NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

ROZVODOM ČI POTRATOM. UJMI SA MLADÝCH ĽUDÍ,
ABY SA VEDELI OBETOVAŤ, NEBÁLI SA ZÁVÄZKU
MANŽELSTVA A DARU NOVÉHO ŽIVOTA. POTEŠ AJ
TÝCH MANŽELOV, KTORÍ CHCÚ, ALE NEMÔŽUMAŤ
DETI.

NEBESKÁ MATKA, SPREVÁDZAJ UČITEĽOV,
VYCHOVÁVATEĽOV A VŠETKÝCH PREDSTAVITEĽOV

SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA. VYPROS IM SILU A ODVAHU

HLÁSIŤ SA K PRAVÝM HODNOTÁM KRESŤANSKEJ

VIERY. UPEVNI NÁS V LÁSKE K CIRKVI, ABY SME
POMÁHALI SVÄTÉMUOTCOVI, BISKUPOM A KŇAZOM

PRI SLUŽBE OHLASOVANIA EVANJELIA. ORODUJ ZA
NAŠU ARCIDIECÉZU, ABY JEJ PÁN V KAŽDOM ČASE

DAROVAL DOSTATOK NOVÝCH DUCHOVNÝCH

POVOLANÍ. DVÍHAJ NÁS SVOJIMI RUKAMI A PRIVEĎ
NÁS BLIŽŠIE K JEŽIŠOVI, LEBO S NÍM CHCEME ZOSTAŤ

NAVŽDY, TU I VO VEČNOSTI. AMEN
Imprimatur:

Mons. Bernard Bober, arcibiskup –metropolita
ABÚKošice, Prot. č. 374/17
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manipulovali svedomia a súdy? Nič viac nechcem dodať,
pretože mi nejde o pomstu.
Chcem však, aby ste všetci vedeli, že podľa mňa by

nemali existovať domovy dôchodcov, tieto pozlátené
väznice. Takže áno, teraz, keďzomieram, môžem povedať:
ľutujem svoje rozhodnutie. Ak by som to mohol vrátiť
späť, bol by som poprosil svoju dcéru, abymi dovolila
zostať s Vami až do môjho posledného dychu. Vaše slzy
spojené s mojimi bymali väčší zmysel ako slzy úbohého
starca, ktorý tu žije v anonymite, izolácii a s ktorým
zaobchádzajú ako s hrdzavým, a teda aj nebezpečným
predmetom.
Tento koronavírus nás privedie na šibenicu, ale ja som

sa tam už dostal vďaka kriku a nezdvorilému
zaobchádzaniu, ktoré budemmusieť ešte nakrátko
znášať… Včera mi zdravotná sestra oznámila, že ak sa môj
zdravotný stav zhorší, možno mi dajú pľúcnu ventiláciu
a možno nie.

Moja ľudská dôstojnosť, dôstojnosť vždy slušného
a vychovaného človeka, bola zavraždená. Vieš, Michelina,
bradumi skrátili iba vtedy, keďvedeli, že prídete na
návštevu, a podobne to bolo aj s výmenou bielizne.
Prosím Vás, len nič nerobte… Nejde mi o pozemskú
spravodlivosť, aj v tejto som sa často sklamal a nepriniesla
mi šťastie. Dajte však vedieťmojim vnukom a vnučkám
(a toľkým iným synom, dcéram, vnukom a vnučkám), že
to, čo najviac zabíja, nie je koronavírus, ale niečo oveľa
vážnejšie – absencia čo i len najmenšej úcty k druhému.
Toto si, bohužiaľ, nikto neuvedomuje.
Amy starí, ktorých volajú iba nejakým číslom, aj keď tu

už nebudeme, naďalej budeme zhora klopať na svedomie
tých, ktorí nás vážne urazili, aby sa prebudili, zmenili svoj
život prv, ako im urobia to, čo oni urobili nám.

Podľa zahraničných materiálov pripravil a preložil
Štefan Turanský, SDB – Prevzaté z postoj.sk

MODLITBAPREDMILOSTIVÝMOBRAZOM
PANNYMÁRIE OBIŠOVSKEJ



Deti sa 15 minút pred začiatkom svätej omše
zhromaždia na fare. Rodičia, krstní rodičia a príbuzní sa
zhromaždia v kostole. Kňaz s asistenciou, oblečený
v omšovom rúchu, privedie deti pred oltár. Na čele
sprievodu sa nesie kríž, vedľa kríža idú dvaja miništranti
so zažatými sviecami, potom ďalší prisluhujúci, za nimi
deti (v sprievode deti nesú aj krstnú sviecu a krstnú
košieľku) a napokon kňaz.
Medzitým sa spieva primeraná pieseň (Úvodný spev).

Kňaz po primeranom uctení oltára začne zvyčajne
sláviť svätú omšu. Po pozdrave sa prihovorí deťom takto
alebo podobne:
Drahédeti,
Pán Ježiš nás zhromaždil, aby sme s ním slávili Poslednú

večeru, pri ktorej ustanovil eucharistickú obetu. Vnej sa
za nás obetuje a v nej sa nám dáva ako Chlieb života. Sme
šťastní, žemôžeme byťtakblízko pri Pánu Ježišovi a že
budetemaťprvý raz plnú účasťna svätej omši. Pri
Baránkovej hostine prijmete Chlieb z neba, samého Pána
Ježiša. Vo sviatosti zmierenia sme sa očistili od hriechov
a posilnili sviatostnoumilosťou. Pán Ježiš nás zmieril so
svojím Otcom. Zmierili sme sa aj navzájom s bratmi a
sestrami. Naše srdce oplýva radosťou. Vyjadrime to aj
navonokchválospevom.
Kňaz hneď intonuje chválospev SLÁVA BOHU NA

VÝSOSTIACH. Potom sa v omši pokračuje zvyčajným
spôsobom.
V liturgii slova sa odporúča, aby na prednese čítaní

pred evanjeliom a pri medzispevoch mali účasť rodičia,
krstní rodičia alebo príbuzní, a podlá okolností aj deti.
Po krátkej homílii je obrad Obnovenia krstných sľubov.

Kňaz od veľkonočnej sviece zapáli krstnú sviecu, ktorú
počas obnovenia krstných sľubov drží jedno dieťa
otočené smerom k ľudu a druhé dieťa drží krstnú
košieľku. Všetci stoja.

Kňaz sa prihovorí rodičom a krstným rodičom takto
alebo podobne:
Milírodičia a krstnírodičia, pred niekoľkými rokmi ste

priniesli tieto deti na krst. Vtedy sa znovuzrodili z vody
a z Ducha Svätého a dostali vzácny dar: účasťna Božom
živote. Sľúbili ste, že ich budete vychovávaťtak, aby sa v nich
Božíživot stále zveľaďoval. Vyznali ste vieru v Ježiša Krista
a v tejto viere sa udelil deťom krst. Teraz ich privádzate, aby
mali účasťna oltárnej obete a prijali Oltárnu sviatosť. Je to
vzácna a svätá chvíľa, za ktorú sme všetci vďační,
a oslavujeme Pána, lebo je dobrý.

Potom sa kňaz prihovorí deťom:
Milédeti, pri vašom krste vaši rodičia a krstnírodičia

vyznali krstnú vieru, v ktorej ste boli pokrstení, a stali ste sa
Božími deťmi. Dnes, keďmáte plnú účasťna svätej omši
a prijmete sviatostného Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista,
obnovíte si krstnésľuby a vyznáte vieru svojím srdcom
a svojimi ústami pred tvárou svojich rodičov a krstných
rodičov i pred celou farskou rodinou, a sľúbite, že budete
ako deti svetla kráčaťvždy vo svetle Kristovom a budete
vernéPánu Ježišovi až do smrti.

Pýtam sa vás.
Zriekate sa hriechu, aby stemohli žiťv slobode Božích

detí?
Deti: Zriekam.
Kňaz: Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládol

hriech?
Deti: Zriekam.

Kňaz: Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa
hriechu?
Deti: Zriekam.

Potom kňaz vyžiada trojité vyznanie viery:
Kňaz: Veríte v Boha Otca všemohúceho. Stvoriteľa

neba i zeme?
Deti: Verím.
Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho

Pána, narodeného zMárie Panny, umučeného a
pochovaného, ktorý vstal zmŕtvych a sedípo pravici Otca?
Deti: Verím.
Kňaz: Veríte v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku

v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a v život večný?
Deti: Verím.

Potom sa kňaz pýta:
Kňaz: Chcete žiťako deti svetla a stále kráčaťvo svetle

Kristovom?
Deti: Chcem.
Kňaz: Chcete úprimnemilovaťPána Ježiša, najlepšieho

priateľa detí, a slúžiťmu verne v katolíckej Cirkvi?
Deti: Chcem.
Kňaz: Chcete sa nábožne zúčastňovaťna eucharistickej

obete a na ostatných liturgických úkonoch
a na pobožnostiach?
Deti: Chcem.
Kňaz: Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitnemiluje deti,

zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosťBožích detí
chránili nepoškvrnenú pre život večný.
Všetci: Amen.

Zhasne sa krstná svieca. Krédo sa vynecháva, lebo bolo
v krstných sľuboch.
Nasledujú modlitby veriacich. Berie sa formulár

Modlitby veriacich na prvé sväté prijímanie (Spoločné
modlitby veriacich, str. 149-150). Jednotlivé vzývania
môžu predniesť deti.
Prinášanie obetných darov. Odporúča sa, aby chlieb

a víno priniesli k oltáru niektoré z detí. Je veľmi žiadúce,
aby deti (aj ostatní) prijímali z hostií konsekrovaných
v tejto omši.

Pred eucharistickou modlitbou kňaz povie:
Na oltári sú položenédary: chlieb a víno. Teraz
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v eucharistickejmodlitbe pozdvihneme si srdce kBohu,
budeme vzdávaťvďaky, potom budem prosiťnebeského
Otca, aby slovami a úkonmi Ježiša Krista Duch Svätý
premenil chlieb a víno na telo a krv Pána Ježiša, a napokon
po spoločnejmodlitbe Pána zúčastnime sa na Baránkovej
hostine, na ktorej prijmemeKristovo telo ako Chlieb života.
Okrem sviatkov, ktoré majú vlastnú prefáciu, berie sa

eucharistická modlitba z omše pre deti; najvhodnejšia je
Druhá eucharistická modlitba.
Obrad prijímania. Kňaz so zopätými rukami vyzve deti

a ľud na modlitbu Pána:
Zhromaždili sme sa okolo stola, aby sme prijali Kristovo

telo a krv. Ako jedna rodina sa obraciame kBohu Otcovi
v modlitbe, ako nás naučil nášPán Ježiš: Všetci: Otče náš...

Pred svätým prijímaním si deti kľaknú a jedno dieťa sa
pomodli modlitbu pred svätým prijímaním.

Modlitba pred svätým prijímaním
Pane Ježišu, ty si môj Boh a Pán. Ty si môj Spasiteľ

a Vykupiteľ. Ty si môj najlepší priateľ. Viem, že si
prítomný vo Sviatosti oltárnej ako Boh a človek. Verím,
že si skrytý v nebeskom chlebe a chceš byť pokrmom
mojej duše. Milujem ťa z celého srdca a veľmi túžim po
tebe. Príď, Pane Ježišu. Posväťmi dušu i telo a ochraňuj
ma, aby som bol/a/ šťastný/á/ naveky. Amen.

Nasleduje svätéprijímanie. Deti prichádzajú po jednom.
Kňaz zoberie do rúkhostiu a povie: Telo Kristovo
Dieťa odpovie: Amen a príjme Pána Ježiša.

Potom, čo k svätému prijímaniu pristúpia všetky deti aj
veriaci zhromaždení v chráme, nasleduje modlitba
po svätom prijímaní. Modlitbu prednesie jedno dieťa
a ostatné deti kľačia.

Modlitba po svätom prijímaním
Môj priateľ Ježiš, ďakujem ti, že si prišiel ku mne.

Klaniam sa ti a milujem ťa. Pomáhaj mi zachovať si čisté
srdce, aby som ťa často mohol/a/ prijímať pri svätej omši.
Posilňuj ma v láske k druhým, najmä v láske
a poslušnosti k rodičom. Pomáhaj mi dobre si plniť svoje
povinnosti. Daj mi silu, aby som svojich spolužiakov
a kamarátov viedol/a/ dobrým príkladom k tebe. Pane
Ježišu, požehnaj mňa i všetkých mojich drahých. Amen.
Pred požehnaním, ktoré nech je slávnostné, kňaz sa

prihovorí deťom, rodičom a krstným rodičom
a povzbudí ich, aby vytrvali v milosti.
Po záverečnom požehnaní nasleduje sprievod ako

na začiatku svätej omše.

SPYTOVANIESVEDOMIA (pre najmenších)
Uvedomím si, že som v Božej prítomnosti a on ma vidí,

a pomodlím sa:
Duchu Svätý, príďa pomôžmi, aby som spoznal svoje

hriechy, aby som ich úprimne oľutoval a aby som sa naozaj
polepšil. Posilni ma, aby som sa z nich dobre vyznal a konal
pokánie.
Čo sa nepáči Pánu Bohu z toho, čo som myslel, hovoril

a konal?
Zadívam sa do svojho srdca a spytujem si svedomie podľa

10. Božích prikázaní:
1. Ja som Pán, tvoj Boh!Nebudešmaťokremmňa iných

bohov, ktorým by si sa klaňal.
Modlil som sa ráno, večer a cez deň? Modlím sa

pozorne a nábožne?
2. NevezmešBožiemeno nadarmo.
Nepoužívam Božie meno, meno Ježiša a Márie

zbytočne, nadarmo? Nebral som Božie meno ako
nadávku? Nesmial som sa na svätých veciach?

3. Pamätaj, žemáš svätiťsviatočnédni.
Bol som každú nedeľu a prikázaný sviatok na svätej

omši? Bol som v kostole pozorný, nehral som sa s inými?
Nevyrušoval som? Nepracoval som v nedeľu?
4. Cti svojho otca a svojumatku.
Odvrával som otcovi a matke? Neklamal som rodičov?

Bol som neposlušný, hneval som ich? Pomáhal som im?
Modlím sa za rodičov? Som úctivý voči starším? Dával
som pozor v škole? Správal som sa slušne voči učiteľom
a spolužiakom? Plnil som si svedomite školské
povinnosti?
5. Nezabiješ.
Hádal som sa a bil so súrodencami? Bol som dobrý

voči kamarátom? Nenadával som im? Nebil som sa?
Neubližoval som? Chránil som zdravie svoje a iných?
Neničil som prírodu? Netýral som zvieratá?
6. Nezosmilníš. a 9. Nebudeš žiadostivo túžiťpo manželke

svojho blížneho.
Uvedomujem si, že moje telo je chrám Boží? Mám

k nemu úctu? Nepozerám neslušné obrázky a filmy?
Nehovoril som o neslušných veciach s kamarátmi?
7. Nepokradneš. a 10. Nebudeš túžiťpo majetku svojho

blížneho.
Nekradol som? Vrátil som čo nie je moje? Nepoškodil

som veci iného? Bol som lakomý? Bol som neochotný
a tvrdý voči ostatným doma?
8. Nebudeš krivo svedčiťproti svojmu blížnemu.
Neohováral som niekoho? Neklamal som pri hre?

Hovoril som vždy pravdu? Nepodvádzal som?
Neposmieval som sa?

Sviatosťzmierenia
Svätá spoveďprebieha takto:

Po dobrej príprave doma (spytovanísvedomia) môžeš ísť
na sv. spoveď. Zober so sebou modlitebnú knižku a papierik
s napísanými hriechmi. Pri vstupe do spovednice pozdravíš:
Pochválený buďJežišKristus.

Potom si kľakneš, nahlas sa prežehnáš a povieš:
Spovedám sa Pánu Bohu i vám, duchovný otče, že

od poslednej spovede (od svojho detstva) som spáchal tieto
hriechy:

Potom povieš, kedy si bol naposledy na spovedi a prečítašalebo
povieš všetky svoje hriechy, na ktoré sa pamätáš (pri ťažkých
hriechoch aj ich počet a okolnosti). Keďdohovoríšhriechy, na
koniec povieš:
Na viac si už nepamätám.

Kňaz ti povie, ako mášbojovaťproti hriechom, povzbudíťa, dá ti
skutokpokánia alebo niečo sa pomodliť(to si treba zapamätať)
a vyzve ťa, aby si prejavil dokonalú ľútosť:

Božemôj, celým srdcomŤa milujem, a preto veľmi ľutujem,
že somŤa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť
a hriechu sa chrániť. Otče, odpusťmi pre krv Kristovu.

Kňaz ti dá rozhrešenie pri ktorom sa na konci prežehnáš
a povieš: Amen.

Potom ti povie: Ďakuj Pánovi, lebo je dobrý!
Odpovieš: Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.
Kňaz povie: Pán Ježiš ti odpustil hriechy. Choďv pokoji.
Poďakuješ: Bohu vďaka.
Odchádzašzo spovednice s pozdravom: SPánom Bohom.

Potom, čo najskôr (najlepšie ešte v kostole) poďakuj
za odpustenie hriechov (modlitba po spovedi je v modlitebnej
knižke) a vykonaj to pokánie (modlitbu, skutok), ktoré ti kňaz
určil pri spovedi!



OZNAMY:
* Od6. mája 2020 je znovu dovolené
sláviť verejné bohoslužby, za účasti
veriacich.
Vstup do kostola je dovolený len v rúšku.
Pred vstupomdo kostola je potrebné
dezinfikovaťsi ruky alebomať
ochrannérukavice.
Rozostupymedzi ľuďmi v kostolemusia
byťaspoň 2metre.
Kostoly v našej farnosti sa otvoria pol
hodiny pred svätou omšou.
Svätéprijímanie sa podáva na ruku.
Účasťveriacich na bohoslužbách je
dobrovoľná aj čo sa týka nedelí
a sviatkov.
Naďalej zostáva v platnosti dišpenz

odpovinnej účasti na bohoslužbách
v nedele a sviatky.
Zároveň budepokračovaťvysielanie
bohoslužieb prostredníctvom
katolíckych a verejnoprávnychmédií.

*Mariánska pobožnosťvmáji bude 15
minút pred začiatkom svätej omše.

* Svätéomšepre birmovancov budú
v piatky 15. 5, 22. 5. a 29. 5. 2020 o 18:00
vo farskomkostole vNacinejVsi.
Po svätej omši budú nácviky
na birmovku.

* Nedeľa – 17. 5. 2020 – mesačná
zbierka na kostolné potreby

* Štvrtok–21. 5. 2020 –
Nanebovstúpenie Pána – prikázaný
sviatok.
Sv. omše budú takto:
15:30 –Lesné
16:45–Petrovcen/L
18:00 –Nacina Ves

* Od22. 5. do 30. 5. 2020 sa bude pred
svätou omšoumodliť Novéna k Duchu
Svätému.
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ÚMYSLYAPOŠTOLÁTUMODLITBYNA MÁJ
Evanjelizačný: Za diakonov, aby svojou
vernou službou Božiemu slovu a
chudobným boli podnetným príkladom pre
celú Cirkev.
Úmysel KBS: Aby všetci ľudia rešpektovali
identitu rodiny a uznali jej nenahraditeľný
prínos pre celú spoločnosť.OBRAD BIRMOVANIA

Po homílii (kázni) nasleduje obnovenie krstných sľubov:
Biskup sa pýta: Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť
v slobode Božích detí?
Birmovanci naraz odpovedajú: Zriekam.
Biskup: Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás
neovládal hriech?
Birmovanci: Zriekam.
Biskup: Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa
hriechu?
Birmovanci: Zriekam.
Biskup: Veríte v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa
neba i zeme?
Birmovanci naraz odpovedajú: Verím.
Biskup: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna,
nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného
a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici
Otca?
Birmovanci odpovedajú: Verím.
Biskup: Veríte v Ducha Svätého, Pána a Darcu života,
ktorého dnes prijmete, ako ho prijali apoštoli
na päťdesiaty deň po Veľkej noci?
Birmovanci odpovedajú: Verím.
Biskup: Veríte vo svätú katolícku Cirkev,
v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a v život večný?

Birmovanci odpovedajú: Verím.
K tomuto vyznaniu sa pripojí aj biskup a vyzná vieru
Cirkvi:
Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru
vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi,
našom Pánovi.
Všetci veriaci odpovedajú: Amen.

UDEĽOVANIE SVIATOSTI BIRMOVANIA:
Po výzve a modlitbe biskupa, birmovanci po jednom
pristupujú k biskupovi. Birmovný rodičpoložípravú ruku
na plece birmovanca. Birmovanec držív ruke birmovný
lístok. Asistujúci kňaz odoberie birmovancovi birmovný
lístok a birmovanec povie biskupovi svoje birmovné meno.
Biskup vloží koniec palca pravej ruky do krizmy, urobí
ním kríž na čelo birmovanca a pritom povie birmovné
meno: M, prijmi znak Daru Ducha Svätého.
Birmovanec povie: Amen.
Biskup dodá: Pokoj s tebou.
Birmovanec: Is duchom tvojím.

SVÄTÉ OMŠE

VTÝŽDNI

NEDEĽNÉ SVÄTÉ OMŠE VMÁJI

10. 5. 17. 5. 24. 5. 31. 5.
SOBOTA, 18:00 LESNÉ VYBUCHANEC
SOBOTA, 19:00 PETROVCE N/L
NEDEĽA, 8:00 PETROVCE N/L SUCHÉ LESNÉ PETROVCE N/L
NEDEĽA, 9:15 NACINA VES NACINA VES NACINA VES NACINA VES
NEDEĽA, 10:30 LESNÉ VYBUCHANEC PETROVCE N/L LESNÉ




