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Hovorca KBS k prijímaniu 
 „V týchto dňoch sa na Konferenciu biskupov Slovenska obrátilo viacero ľudí s otázkou, či prijatie 
Eucharistie do rúk nespôsobí jej zneuctenie, znesvätenie, či profanáciu. Na internete sa v tejto súvislosti 
objavili mnohé články, ba aj petícia, aby slovenskí
Pre poskytnutie jednoduchej a jasnej odpovede na danú otázku stačí jedno slovo: Nie
 Prijímanie Eucharistie do rúk nespôsobuje jej zneuctenie, znesvänie, ani profanáciu. Je to súčasť 
praxe Cirkvi a jedna z možností ako prijímať. Na generálnej audiencii v Ríme to v marci 2018 potvrdil 
a zdôraznil pápež František. Sekretár Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Mons. Roche 
následne podčiarkol, že o jednom spôsobe prijímania nemáme uvažovať ako o „lepšom“ a d
o „horšom“. 
 Čo teda s otázkou, či môžu biskupské konferencie alebo jednotliví diecézni biskupi vôbec 
veriacich žiadať, aby prijímali len do rúk? No, nemôžu. Za bežných okolností
Napríklad Talianska biskupská konferencia
írski to žiadajú. Podobne na Filipínach, v Singapúre
do rúk, ak už niektorá krajina dávnejšie na takúto možnosť potvrdenie Vatikánu dostala? Nie. Podstata 
je inde. Totiž v tom, že teraz čelíme mimoriadnym okolnostiam. Okolnostiam, ktoré ohrozujú ľudské 
zdravie a životy. O ktorých však zároveň predpokladáme, že budú len dočasné. Biskup
okolnostiach musia rozhodovať bezodkladne. Zodpovedne posúdiť akú naliehavosť má ktoré dobro 
veriacich, a podľa toho vydať usmernenia
aby prijímali len do rúk. Za bežných okolnost
im neumožniť, aby spoločne slávili bohoslužby. A predsa. Vieme, že k tomu v čase koronavírusu došlo
 Prečo? Lebo, zjednodušene povedané, do vzájomnej kolízie prišli dve dôležité dobrá veriacich: 
právo na život, a právo na verejné slávenie bohoslužieb. Nie je ťažké prísť na to, ktoré z týchto dvoch má 
vo vzájomnom konflikte prednosť. Veď vieme, že ak sme chorí, nemusíme ísť do kostola. Preto, aby sme 
seba „nedorazili“, ale aj preto, aby sme neohrozil
 Takže analogicky, keď v čase pandémie vzniklo všeobecné ohrozenie a nik nevedel, či je alebo nie 
je šíriteľom vírusu, biskupi po celom svete udelili dišpenzy od slávenia bohoslužieb, aby všetci mohli 
dočasne zostať doma. No keď sa pandémia skon
 A podobne je to aj so svätým prijímaním. Skúsme si to rozobrať na našom príklade. Myslí si 
niekto, že slovenskí biskupi by potrebovali hlasovať o zmene pravidiel rozdávania Eucharistie, keby 
nebolo koronavírusu? Javila sa z pastoračného hľadiska u nás takáto zmena ako žiadúca? Nie. Biskupi by 
o tom neboli hlasovali, keby nebolo vzniknutej situácie
 Aby sme to zhrnuli: KBS dovolením podávať prijímanie do rúk nemienila a zatiaľ ani nemieni 
meniť zaužívanú pastoračnú prax. Biskupi ním, po porade s lekármi a epidemiológmi, urgentne 
odpovedali na nebezpečenstvo šírenia 
Tí, ktorí pokyn prijímať do rúk akceptujú, pôjdu v duchu ochrany života, dalo by sa poveda
konzistentného postoja „pro-life“. Áno, je pravda, že tí, ktorí by radšej prijímali do úst, a teraz tak 
neurobia, sa dočasne zrieknu svojho práva. Ale veď to podobne robíme aj inde, z ohľadu na druhého, hoci 
by nás nik nemal nútiť... Povedzme, ke
stáli v rade pred ambulanciou a máme právo sa vybaviť skôr
 Nuž ale, buďme úprimní: niektorí tak urobíme, iní, až keď 
azda ani potom. Nepatríme náhodou 
všetkých osočia, ale za ten svet nedovolia, aby prišli o niečo, na čo (v bežnej situácii) majú právo
 Sme v situácii dočasných pravidiel. A tie sú, samozrejme, nedokonalé. Že budú problémy, 
to sme už vopred avizovali. Aj provizórne podmienky verejného slávenia sú však lepšie ako žiadne. 
Veľmi veľa teraz záleží od našej trpezlivosti, veľkodušnosti a obetavosti
 Prosím vás, drahí veriaci, ktorí by ste radšej prijali Eucharistiu do úst: prijmite
okolností s ohľadom na ostatných do rúk. Neznesvätíte ju, ani nepoškvrníte
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prijímaniu Eucharistie v čase koronavírusu
V týchto dňoch sa na Konferenciu biskupov Slovenska obrátilo viacero ľudí s otázkou, či prijatie 

Eucharistie do rúk nespôsobí jej zneuctenie, znesvätenie, či profanáciu. Na internete sa v tejto súvislosti 
objavili mnohé články, ba aj petícia, aby slovenskí biskupi prehodnotili svoje rozhodnutie. 

poskytnutie jednoduchej a jasnej odpovede na danú otázku stačí jedno slovo: Nie
Prijímanie Eucharistie do rúk nespôsobuje jej zneuctenie, znesvänie, ani profanáciu. Je to súčasť 

ako prijímať. Na generálnej audiencii v Ríme to v marci 2018 potvrdil 
zdôraznil pápež František. Sekretár Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Mons. Roche 
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Filipínach, v Singapúre, atď. Ako to? Dá sa snáď vyžadovať prijímanie len 

na dávnejšie na takúto možnosť potvrdenie Vatikánu dostala? Nie. Podstata 
eraz čelíme mimoriadnym okolnostiam. Okolnostiam, ktoré ohrozujú ľudské 

zdravie a životy. O ktorých však zároveň predpokladáme, že budú len dočasné. Biskup
okolnostiach musia rozhodovať bezodkladne. Zodpovedne posúdiť akú naliehavosť má ktoré dobro 
veriacich, a podľa toho vydať usmernenia. Netreba sa hádať o tom, že nik nemá právo ľuďom prikazovať, 
aby prijímali len do rúk. Za bežných okolností. To je isté, rovnako ako to, že už vôbec nik nemá právo 
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vo vzájomnom konflikte prednosť. Veď vieme, že ak sme chorí, nemusíme ísť do kostola. Preto, aby sme 
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Takže analogicky, keď v čase pandémie vzniklo všeobecné ohrozenie a nik nevedel, či je alebo nie 
je šíriteľom vírusu, biskupi po celom svete udelili dišpenzy od slávenia bohoslužieb, aby všetci mohli 
dočasne zostať doma. No keď sa pandémia skončí, obnoví sa aj povinná účasť na bohoslužbách

A podobne je to aj so svätým prijímaním. Skúsme si to rozobrať na našom príklade. Myslí si 
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neurobia, sa dočasne zrieknu svojho práva. Ale veď to podobne robíme aj inde, z ohľadu na druhého, hoci 
by nás nik nemal nútiť... Povedzme, keď pustíme staršieho či zoslabnutného človeka, hoci sme už dlho 
stáli v rade pred ambulanciou a máme právo sa vybaviť skôr. 

Nuž ale, buďme úprimní: niektorí tak urobíme, iní, až keď o poradí rozhodne lekár... A niektorí, 
azda ani potom. Nepatríme náhodou – aj čo sa opísaného problému týka – k tým, čo sa skôr pohádajú, 
všetkých osočia, ale za ten svet nedovolia, aby prišli o niečo, na čo (v bežnej situácii) majú právo

Sme v situácii dočasných pravidiel. A tie sú, samozrejme, nedokonalé. Že budú problémy, 
sme už vopred avizovali. Aj provizórne podmienky verejného slávenia sú však lepšie ako žiadne. 

Veľmi veľa teraz záleží od našej trpezlivosti, veľkodušnosti a obetavosti. 
Prosím vás, drahí veriaci, ktorí by ste radšej prijali Eucharistiu do úst: prijmite
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.       (M. Kramara, tkkbs.sk) 
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OZNAMY NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 
13.5. Streda Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej,  ľubovoľná spomienka 
14.5. Štvrtok Sv. Mateja, apoštola,  sviatok 
16.5. Sobota Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka,  spomienka 
17.5. Nedeľa ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 
 

 Od stredy 6.5. je dovolené slávenie verejných bohoslužieb, avšak s podmienkou dodržiavania prísnych 
hygienických predpisov a protiepidemických opatrení, ako napr. dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola, 
rúško na tvári, dvojmetrové odstupy, sedenie na vyhradených miestach v každej druhej lavici, 
znak pokoja len úklonom hlavy, sväté prijímanie podávané do rúk a ďalšie, ktoré si môžete prečítať 
na nástenke. Naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na omšiach v nedeľu a sviatky. 
Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. 

 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. Zmena sa 
dotýka týchto svätých omší: ranná svätá omša v Kostole Svätého kríža, ktorá bývala o 6.30 hod. 
sa presúva na 6.00 hod; nedeľná svätá omša ktorá bývala o 8.30 hod. vo farskom kostole sa presúva 
na 8.00 hod. do Kostola Svätého kríža. 

 Výsledok tejto zmeny je dohovor kňazov v centre mesta a odporúčanie biskupského úradu, 
aby v kostoloch v centre mesta bola v nedeľu dopoludnia svätá omša približne každú hodinu 
v niektorých z kostolov na námestí (7.00; 8.00; 9.00; 9.45; 11.00). Podobne aj vo všedné dni budú 
v centre mesta tri ranné sväté omše (6.00; 7.00; 8.30), svätá omša na poludnie o 12.00 hod. 
a tri popoludňajšie/večerné sväté omše (15.30; 16.30; 18.00). Podrobný rozpis bohoslužieb nájdete 
na nástenke, alebo aj na našej internetovej stránke. 

 Ranné sväté omše v Kostole Svätého kríža budú od pondelka slúžiť vincentíni, ktorí majú vlastné 
úmysly. Preto dva úmysly rannej svätej omše, ktoré sme prijali na 2.6. a 12.6. odslúžime v dané dni 
o 16.30 hod. vo farskom kostole. Bratia vincentíni si budú sami zapisovať úmysly svätých omší 
na 6.00 a 15.30 hod. v Kostole Svätého kríža. 

 Seniorov prosíme, aby prednostne využili tie časy svätých omší, ktoré sú určené najmä pre nich. 
Cez týždeň je pre ľudí nad 65 rokov vyčlenená svätá omša o 8.30 hod. v Katedrále sv. Františka 
Xaverského a v nedeľu o 7.00 hod. vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie. 

 Plánované slávnosti prvého svätého prijímania, ktoré mali byť v našej farnosti 17.5. a 24.5. 2020 
sa z dôvodu pretrvávajúcej nemožnosti stretnúť sa na farských a školských katechézach, sa odkladajú 
na neurčito. Náhradné termíny dohodneme s rodičmi a katechétkami po odvolaní súčasných opatrení 
spojených s epidémiou. 

 V máji sa každý deň na začiatku svätej omše o 16.30 hod. modlíme mariánske litánie. 

 Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nám aj počas zákazu slávenia verejných bohoslužieb pomohli 
s upratovaním kostolov a ktorí prispeli na chod farnosti svojimi milodarmi na bankový účet, osobnými 
darmi, alebo príspevkom do pokladničky v kostole. Úprimné Pán Boh zaplať! 

 

ROZPIS BOHOSLUŽIEB V NAŠEJ FARNOSTI OD NEDELE 10.5.2020 
Nedeľa 
Farský kostol: 7.00 – najmä pre seniorov; 11.00; 16.30 (Farnosť BB-mesto) 
Kostol sv. Bystríka – Nemce: 9.00 (Farnosť BB-mesto) 
Kostol Svätého kríža: 8.00 (vincentíni); 9.45 (Farnosť BB-mesto); 11.00 (gréckokatolíci); 19.00 (vincentíni) 
 
Pondelok – piatok 
Kostol Svätého kríža: 6.00; 15.30 (vincentíni) 
Farský kostol: 12.00; 16.30 (Farnosť BB-mesto) 

Sobota 
Kostol Svätého kríža: 6.00 (vincentíni) 
Farský kostol: 16.30 (Farnosť BB-mesto) 

 
Prikázané sviatky počas pracovných dní 
Kostol Svätého kríža: 6.00; 15.30 (vincentíni); 17.00 (gréckokatolíci) 
Farský kostol: 10.00; 12.00; 16.30;  Kostol sv. Bystríka – Nemce: 18.00 (Farnosť BB-mesto) 
 

tel.: 048/ 412 45 31          mobil: 0911 880 298          e-mail: bb.mesto@fara.sk         web: www.bbmesto.fara.sk 
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