
Mimoriadne oznamy - Veľká noc 2020

Rímskokatolícka farnosť Všetkých Svätých, Zlatá Idka

Drahí bratia sestry, 
keďže sa blížia veľkonočné sviatky, rád by som 
vás informoval o pastoračnej službe v našej 
farnosti počas nasledujúcich dní. 

Veľkonočné spovedanie: 
Vysluhovanie sviatosti zmierenia sa nateraz 

musí obmedziť iba na nevyhnutné prípady.  
(Bernard Bober, košický arcibiskup) 

V kostole veľkonočná spoveď nebude. 

Ponúkam vám ale spoveď jednotlivo. 
Ak by niekto chcel pristúpiť ku sviatosti 

zmierenia vo Veľkom týždni, kontaktujte ma 
telefonicky a dohodneme si čas a miesto.      

(Samozrejme, pri zachovaní všetkých 
možných hygienických predpisov). 

Veľkonočné trojdnie: 
Veľká noc sa bude vo všetkých farských 

kostoloch na Slovensku sláviť za zatvorenými 
dverami. 

Všetky obrady budem sláviť sám.  
Aby ste sa však mohli so mnou duchovne 

zjednotiť, dávam vám do pozornosti časy, kedy 
sa budú konať obrady v našom kostole. 

Kvetná nedeľa: 8:30 
Zelený štvrtok: 18:00  
Obrady Veľkého piatku: 15:00 
Biela sobota: 19:30 
Veľkonočná nedeľa: 8:30 

V čase zákazu verejných svätých omší je 
možné si ich nahradiť aspoň sledovaním 
priameho prenosu cez niektoré z médií.  

V súčasných mimoriadnych podmienkach    
je to maximum, ktoré sa dá za daných okolností 
urobiť. 

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom 
priameho prenosu je dôležité mať na pamäti: 

Hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci 
oddychu, niekedy aj v rôznych uvoľnených 
oddychových polohách, pri sledovaní svätej 
omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že 
ide o priamy prenos svätej omše. 

Svoju snahu byť účastný na tejto svätej 
omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame                  
do patričných odpovedí veriacich a 
vyslovujeme aj príslušné modlitby. 

Počas sledovania svätej omše nič 
nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a 
neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných 
typoch programov. Toto všetko sú, isteže, 
vonkajšie prejavy, ale ony aj vyjadrujú základný 
postoj srdca, ktorý je kľúčový. 

Požehnávanie jedál: 
Veľkonočné jedlá si môžete požehnať aj 

sami. Ak máte doma trojkráľovú vodu, svätenú 
vodu, stačí, ak v duchu prednesiete 
jednoduchú modlitbu a pokropíte jedlo 
svätenou vodou. 

Ak by predsa len niekto chcel kňazské 
požehnanie, ráno (veľkonočná nedeľa) prejdem 
autom po hlavnej ulici od kostola až k značke 
Zlatá Idka na začiatku našej obce.  

Vyrazím o 8:00. 
Prosím vás, aby ste sa nezhromažďovali na 

jednom mieste, ale čakali na okraji cesty. 
Požehnám vám košík svätenou vodou aj z 

auta. Modlitby za požehnanie jedál prednesiem 
ešte predtým, než sa vydám z kostola k vám.   

V prípade akejkoľvek pastoračnej potreby 
ma kontaktujte mailom alebo telefonicky. 

Vladimír Štefanič 
správca farnosti Zlatá Idka

zlataidka.farnost@gmail.com 

0908 844 304
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