
Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, 

vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov 

(10.3.2020 – 23.3.2020) 

Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi! 

V súvislosti s prísnymi opatreniami predsedu vlády SR (10.3.2020) a najnovšie aj 

na základe zdôvodnení zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (11.3.2020, 

porov.: tkkbs.sk), ktoré majú eliminovať šírenie nákazy COVID-19, vydávame 

nasledovné doplňujúce stanovisko pre celú Košickú arcidiecézu: 

1. Sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020. 

V prípade nerešpektovania môže Úrad verejného zdravotníctva SR uložiť pokutu 

podľa platného sadzobníka. Kňazi môžu slúžiť sv. omše súkromne, napr. aj podľa 

plánovaného rozpisu (cez týždeň), ale vždy za zatvorenými dverami kostola, bez 

účasti verejnosti. To znamená, že ani príbuzní, ktorí poprosili o slúženie úmyslu, 

nemôžu byť osobne prítomní na sv. omši v kostole. Kňaz, ktorý má bežne aj tri 

nedeľné sv. omše, teraz musí mať iba jednu nedeľnú pro populo. Úmysly sv. omší 

a ich slúženie možno tiež preložiť na iný neskorší termín. Veriacich pozývame 

k sledovaniu priamych prenosov sv. omší. Neúčasť na bohoslužbe v tomto 

prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. 

2. Priame prenosy sv. omší môžu veriaci sledovať cez vysielanie TV LUX: 

PONDELOK – PIATOK - 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h 

SOBOTA – 7:00 h, 18:00 h 

NEDEĽA 15. 3. 2020 – 10:30 h, 18:00 h 

NEDEĽA 22. 3. 2020 – 10:00 h, 18:00 h 

Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase 

vo štvrtok o 20:20 h. Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj 

online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV 

LUX. 

Na webovej stránke Košickej arcidiecézy www.ke-arcidieceza.sk tiež nájdete 

ponuku priameho prenosu nedeľnej sv. omše z Kaplnky sv. Michala v Košiciach 

s košickými biskupmi – v nedeľu (15.3.2020 a 22.3.2020), so začiatkom o 10.30 

h. 

Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie sv. omše ráno o 08.30 h a večer 

o 18.00 h. 

V niektorých farnostiach sú zabezpečené priame prenosy bohoslužieb do 

domácností. Tieto treba vhodne využiť. Využívajte aj komunikáciu cez farskú 

internetovú stránku. 

https://www.tvlux.sk/
https://sk-sk.facebook.com/televizialux/
https://www.youtube.com/channel/UCIH2qgNKE5uDJDUvToBL0MA
http://www.ke-arcidieceza.sk/

