
USMERNENIE K SVIATKOM PASCHY  
A K VYSLUHOVANIU SVÄTEJ SPOVEDE 

POČAS PANDÉMIE KORONAVÍRUSU 
 

1. Čo sa týka predveľkonočnej svätej spovede, toto rozhodnutie je 
skutočne veľmi ťažké. Sviatosť zmierenia v tejto situácii nemôžeme 
vysluhovať tak, ako sme boli zvyknutí doteraz. Na základe 
aktuálnej Nóty Apoštolskej penitenciárie je potrebné ako prvé 
odporučiť vám veriacim možnosť dokonalej ľútosti. Veriaci nech si 
vzbudia dokonalú ľútosť (odpúšťajú sa ňou aj ťažké hriechy), 
pričom nech pamätajú na podmienky uvedené v príslušnej Nóte 
Apoštolskej penitenciárie (hlavne podmienka, že pri najbližšej 
vhodnej príležitosti sa sviatostne vyspovedajú a príjmu 
Najsvätejšiu Eucharistiu). 

 

2. Vysvetlenie k dokonalej ľútosti: Katechizmus Katolíckej cirkvi v 
článku 1452 hovorí: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu 
milovanému nadovšetko, volá sa «dokonalá» (je to ľútosť z lásky – 
caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne 
aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie 
pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“ Ak na prvom 
mieste nie je strach z večného zatratenia a iných trestov, ktoré hrozia 
hriešnikovi (nedokonalá ľútosť), ale jednoduchá a úprimná láska 
k Bohu (dokonalá ľútosť. Dokonalá ľútosť v danej situácii 
predpokladá aj dôkladné spytovanie svedomia, najlepšie každý 
deň! 
 

3. V prípade nevyhnutnej potreby vyslúžiť sviatosť zmierenia je 
potrebné telefonicky kontaktovať kňaza! (Nevyhnutná potreba 
svätej spovede je napríklad v prípade zomierajúceho.) 

 

4. Ak by chcel niekto viesť s kňazom duchovný rozhovor, je vhodné 
ho presunúť na inokedy, aby sa čo najviac skrátil čas spovedania! 
 



5. Konferencia biskupov Slovenska nám zaslala postupne dva dekréty 
Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí v kontexte 
mimoriadnej situácie, akú prežívame v tomto čase. Vychádzajúc z 
týchto dekrétov (v prílohách), ktoré sa týkajú latinskej cirkvi, ale 
analogicky ich do určitej miery môžeme použiť aj my, a na základe 
mimoriadnej situácie v našej krajine sa predlžuje zákaz slávenia 
verejných bohoslužieb aj na obdobie Veľkonočných sviatkov! 
 

6. V tejto súvislosti vám oznamujeme, že v sobotu 28. marca 2020 o 
18:00 bude Rádio Lumen vysielať priamy prenos svätej liturgie z 
Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorej hlavným slúžiacim a 
kazateľom bude otec arcibiskup metropolita Ján. A na Lazárovu 
sobotu 4. apríla 2020 o 18:00 bude RTVS vysielať priamy televízny 
prenos svätej liturgie z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. 
Hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup metropolita Ján.  
 

7. Paschálne požehnanie jedál kňazom nebude! Odporúčame 
veriacim, aby sa pred požitím veľkonočných jedál spoločne v 
rodine pomodlili, tak ako to majú vo zvyku. V tomto prípade je 
najvhodnejšie zaspievať predovšetkým tropár Christos voskrese, 
prípadne aj prečítať jedno z veľkonočných evanjelií (Mt 28, 1 – 10, 
Mk 16, 1 – 8, Lk 24, 1 – 12, Jn 20, 1 – 8) alebo prológ Jánovho 
evanjelia Jn 1, 1 – 17. Zároveň v tomto výnimočnom prípade je možné 
aj to, že napr. otec rodiny alebo najstarší v rodine (rodina ako domáca 
cirkev) vyslovujúc slová „V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. 
Amen.“ pokropí svätenou vodou pokrmy, ale nie je to nutné. 
 

8. Pripravujeme pre vás texty na spoločnú modlitbu v rodinách 
počas sviatkov Paschy počnúc Veľkým štvrtkom až po nedeľu 
Paschy. Zverejníme ich na našej webovej stránke, kde budú pre vás 
voľne prístupné k stiahnutiu a modlitbe priamo z počítača alebo si ich 
budete môcť vytlačiť. 

 
o. Peter Kačur – správca farnosti: 0911 711 821 

o. Miroslav Dargaj – kaplán farnosti: 0903 982 973 


