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Verejné slávenie bohoslužieb je pozastavené až do odvolania. 
Všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách: zostáva stále v platnosti. 

Sv. omše budem sláviť neverejným spôsobom: v týždni slúžim predpísané sv. omše na úmysel 
ordinára, ktoré si chcem vybaviť v čase, keď sa nemôžeme stretávať v kostole, aby som potom 
mohol dať viac priestoru na sv. omše pre vás. 

Streamovanie (online prenos sv. omší cez internet) bude zabezpečené iba v nedele a 
prikázané sviatky o 10.00 hod. Sledovať ich môžete prostredníctvom nášho farského YouTube 
kanálu a tiež cez odkazy na farskej stránke a facebooku. 

Iné formy pastoračnej služby v čase zákazu vychádzania. Aj ja patrím do ohrozenej skupiny 
obyvateľstva, preto v zodpovednosti voči vlastnému životu neriskujem nákazu, lebo v mojom 
prípade vzhľadom na diagnózy a veľkosť môjho tela, mám len malú šancu, aby som vedel 
jednoducho prekonať symptomatickú formu covidu, preto nejdem ponúkať svoju službu v 
nemocniciach, alebo sa vystavovať inak hrozbe infekcie, ale snažím sa a budem sa snažiť 
pomáhať v tejto tiaživej situácii spôsobmi, ktoré sú mi dostupné, vytváram podcasty LRfaraON, 
publikujem na YouTube (farský kanál) aj na facebooku. Od dnes začínam projekt Nedeľná škola  
pre prvoprijímajúce deti o 15.00 a pre birmovancov o 16.00 hod. vysielanie je realizované živým 
vysielaním cez youtube kanál.  
Ako ďalšiu formu mojej kňazskej služby ponúkam možnosť pre ľudí v ťaživej situácii, ak by sa 
nutne potrebovali porozprávať s kňazom,  som k dispozícii v čase 20.00 - 21.00 hod. v pracovných 
dňoch na telefónnom čísle 042/4693590 
Pre vybavovanie všetkých ostatný záležitostí použite email, alebo telefón. 

Kostol bude odomknutý každý deň od 9.00 - 18.00 hod. Upozorňujeme, že vstúpiť do predsiene 
je možné len individuálne, alebo členovia 1 rodiny za dodržania všetkých hygienických opatrení. 

Dnes a v priebehu týždňa vykonáme zbierku na novú faru.  Chcem poprosiť tých, ktorí môžu 
obetovať nejakú čiastku na tento cieľ, aby tak urobili bezhotovostne prevodom na účet farnosti  
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alebo hotovosťou do pokladničky umiestnenej na stene predsiene kostola pri nevyhnutnej ceste 
okolo kostola uplatňujúc si niektorú z výnimiek zo zákazu vychádzania. 
Už vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za každý milodar v tomto ťažkom období.  

Sviatosť krstu budeme za dodržania všetkých predpisov sláviť vo farskom kostole: v sobotu o 
9.00, krstná náuka prebehne v rámci krstu. Keďže je možná účasť max. 6 ľudí na krste, musíme 
realizovať krsty jednotlivo (iba jedno dieťa). Ak vás termín krstu tlačí a už nechcete ďalej čakať 
môžeme sa dohodnúť elektronickou komunikáciou, či telefonicky na termíne kedykoľvek podľa 
možnosti, teda nie len v sobotu. Pripomínam, že účasť je obmedzená na 6 ľudí.  

Sviatosť manželstva chcú prijať: Monika Chudá z Dolnej Breznice a Ľubomír Bereš z LR 
Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné 
manželstvo, je povinný ohlásiť to vo farskom úrade. Zároveň zahrňme snúbencov do svojich 
modlitieb.
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