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Pápež František: Modlime sa ruženec v domácnosti
 „Chcel by som všetkým navrhnúť, aby sme v
v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie.
 Ponúkam vám texty dvoch modlitieb k
a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne 
 Prvá modlitba 
 Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje.
venie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k
 Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a
v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a
 Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a
Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a
k radosti vzkriesenia. Amen. 
 Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž 
nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás 
 Druhá modlitba 
 „Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička“
 V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k tebe, 
Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útoč
 Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú 
vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje 
dušu. Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu zabránenia 
nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť 
prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.
 Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca mi
skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského 
Syna, popros ho, aby utešil rodiny chorých a
 Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej 
situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj 
im silu, dobrotu a zdravie. 
 Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú 
starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých.
odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť nad týmto vírusom.
 Pomáhaj zodpovedným jednotlivých
porovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali 
sociálne a ekonomické opatrenia. 
 Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy 
ľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo 
podobným katastrofám. 
 Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej 
veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom 
duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytrvalosť 
v službe, stálosť v modlitbe. 
 Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, 
zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu 
rozbehnúť svojím bežným tempom. 
 Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na 
lostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

Hlas farnosti
čný týždenník Rímskokatolíckej farnosti Banská Bystrica

 

Pápež František: Modlime sa ruženec v domácnosti
všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu 

domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie.
Ponúkam vám texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, 

mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami.“ 

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje.
venie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.

ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako 
Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava. 

Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a
rý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol 

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž 
nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička“ 
V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k tebe, 

Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou ochranou. 
Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú 

vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje 
o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu zabránenia 

nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť 
prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti. 

Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby táto ťažká skúška 
skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského 
Syna, popros ho, aby utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.

zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej 
situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj 

Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou 
starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých. Svätá Panna, osvieť mysle 
odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť nad týmto vírusom. 

Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a obetavo, aby pod
porovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali 

Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na zvyšovanie a
ľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo 

Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej 
eľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom 

duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytrvalosť 

Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od Boha, aby 
zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu 

 
Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó mi

lostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.      

Hlas farnosti
nosti Banská Bystrica-mesto 

Pápež František: Modlime sa ruženec v domácnosti 
mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca 

domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie. 
Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, 

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdra-
Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru. 

sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako 

Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie 
obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol 

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž 
vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. 

V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k tebe, 

Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú 
vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje 

o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu zabránenia 
nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť 

losrdenstva, aby táto ťažká skúška 
skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského 

obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere. 
zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej 

situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj 

chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou 
Svätá Panna, osvieť mysle 

štátov, aby konali múdro, starostlivo a obetavo, aby pod-
porovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali 

používané na zvyšovanie a zdokona-
ľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo 

Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej 
eľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom 

duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytrvalosť 

objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od Boha, aby 
zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu 

našej ceste, ó dobrotivá, ó mi-
        (www.tkkbs.sk) 

Hlas farnosti 
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Hovorca KBS k plánovanému uvoľňovaniu opatrení 
 Keďže viacerí sa na Konferenciu biskupov Slovenska obracajú s otázkami ohľadom návratu 
k verejnému sláveniu svätých omší, rád by som uviedol niekoľko vecí. 
 Bohoslužieb sa uvoľňovanie opatrení má dotknúť v druhej fáze: jej začiatok je avizovaný na 
stredu 6. mája. O konkrétnej podobe uvoľňovania v tejto chvíli prebieha diskusia medzi odborníkmi. 
A tí sú v priamom kontakte s predstaviteľmi cirkví. Hoci médiá už vopred prinášajú rozličné vyjadrenia 
o počtoch, veku, atď, treba počkať na výsledok vedeckého konzília a následné rozhodnutie vlády. Sporiť 
sa a špekulovať o tom, aké bude mať uvoľňovanie podobu, je málo užitočné. 
 Jedno však zrejmé je: ešte nepôjde o úplné zrušenie opatrení. Stále bude platiť viacero obmedzení. 
Preto zostane pre veriacich v platnosti aj dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách. Ten bude 
pokračovať až do chvíle, keď zákazy zhromažďovania definitívne pominú. To treba mať na pamäti, nech 
už sa predstavia akékoľvek pravidlá. 
 Zároveň treba mať na pamäti aj potrebu veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je vopred jasné, že 
každé čiastočné uvoľnenie bude mať aj svoje nedostatky. Bude však na nás ako sa k dočasným pravidlám 
postavíme a ako ich dokážeme využiť na dobré. 
 V kontexte niektorých komentárov treba zopakovať, že KBS zostáva v rozhovoroch s odborníkmi 
a vládou aktívna: môžeme potvrdiť korektný vzájomný dialóg. Mediálne šíriť jeho obsah by však za 
týchto okolností osoh neprinieslo. Rozumný pochopí… 
 Takisto pochopiteľné a zrejmé je aj to, že biskupom veľmi záleží na tom, aby sa verejné slávenie 
mohlo obnoviť. Berú ale ohľad na to, že posúdenie epidemiologickej situácie je v rukách vedcov, 
z ktorých mnohí sú napokon členmi kresťanských spoločenstiev, a na situácii cirkví im úprimne záleží. 
 Hlasy, ktoré volajú po tvrdom cirkevnom „lobbingu“ za zrušenie obmedzení, sú mediálne 
zaujímavé, ignorujú však varovania vedcov, že oslavovať koniec pandémie je priskoro. Samozrejme, 
že na odborníkov pravidelne apelujeme kvôli primeranosti a znesiteľnosti opatrení pre ľudí, lebo situácia 
sa neustále vyvíja. Zároveň však platí, že do rozhodnutí odborníkov vkladáme dôveru. 
 Je prirodzené, že naši biskupi spoločne uvažujú ako očakávané uvoľňovanie uskutočniť v praxi. 
Keďže vedci a politici ešte rokujú, boli zo strany KBS podané podnety, ako by návrat k verejnému 
sláveniu mohol vyzerať. Áno, existuje komunikácia s konzíliom vlády aj s krízovými štábmi. Konečné 
rozhodnutie však ešte nie je k dispozícii. 
 Musíme nateraz akceptovať to, že publikovanie konkrétnych detailov nových opatrení sa očakáva 
na začiatku budúceho týždňa, a ich uvedenie do praxe v stredu 6. mája. Že sa ešte nebude naplno 
využívať kapacita chrámov alebo že sa odporučí aj slávenie v exteriéri, že budú povinné rúška, odstupy, 
dezinfekcia, atď... to sa dá povedať už teraz. Ostatné: prosím, počkajme. 
 Možno na záver pripomenúť, že v tak (relatívne) dobrej situácii, v akej sa nachádzame, sme aj 
vďaka včasnému prijatiu a dodržiavaniu opatrení, k čomu svojou zodpovednosťou prispela Cirkev. Snaha 
chrániť ľudské životy a zároveň vytrvalosť v modlitbách sa ukázala ako najrozumnejšia a najlepšia cesta. 
Túto rozumnosť a vytrvalosť bude treba zachovať aj na ceste k normálnemu stavu. Aj na nej môžu práve 
veriaci zohrať kľúčovú úlohu.         (Martin Kramara, www.tkkbs.sk) 
 

OZNAMY NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 
10.5. Nedeľa PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 
 

 Dnešnú nedeľu Dobrého pastiera je Svetový deň modlitieb za nové kňazské povolania. Povzbudzujeme 
Vás k modlitbe za nové duchovné povolania pre našu diecézu. 

 Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Povzbudzujeme Vás k modlitbám loretánskych litánií, 
posvätného ruženca a iných mariánskych pobožností, ktoré je vhodné modliť sa aj spoločne v rodinách. 

 Po Veľkej noci sa začala generálna oprava Kostola sv. Alžbety na Dolnej ulici, v ktorom konali 
bohoslužby bratia vincentíni a komunita gréckokatolíkov. Na odporúčanie biskupského úradu budú 
počas opravy kostola presunuté bohoslužby z Kostola sv. Alžbety do Kostola Svätého kríža. Časy 
a spôsob bohoslužieb oznámime keď sa odvolá zákaz verejného slávenia bohoslužieb. 

 Počas zákazu konania verejných bohoslužieb zostaňme naďalej spojení v modlitbách a pozorne sledujme 
odporúčania Krízového štábu SR a Konferencie biskupov Slovenska, ohľadom postupného uvoľňovania 
zákazu a plnenia preventívnych opatrení. 
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