
je mnohé mimoriadne. Tiež si mimoriadne môžeme
uvedomiť mnohé skutočnosti, nad ktorými sa bežne
nezamýšľame, aj keď ich žijeme. Takou úžasnou
skutočnosťou je spoločenstvo. Predovšetkým 
to domáce, rodinné. Vďaka nášmu krstu však aj 
to duchovné spoločenstvo, ktoré všetci spoločne
vytvárame v Kristovej cirkvi. No a to najmenšie 
tvorí každá farnosť, teda aj naša – spišskokapitulská.
Spája vás veriacich a nás, vašich kňazov, do jednej
duchovnej rodiny. V nej nikdy nie sme sami. 
 
Preto: sme s vami, aj keď nás nevidíte. Ste s nami, 
aj keď nie sme spolu. Máme skúsenosť a poznanie, 
že sa mnohí radi modlievate Korunku k Božiemu
milosrdenstvu. Pozývame vás preto, aby sme sa 
pri jej modlitbe každý deň o 15.00 duchovne spojili
a takto zjednotení ju spoločne obetovali okrem
svojich vlastných úmyslov aj za našu farnosť.
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       (pokračovanie z 1. strany) 
 
Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu
krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si
vlastný život a životy iných. 
Našimi modlitbami a našou príkladnou
činnosťou posilňujeme dôveru v Boha 
a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi. 
Táto doba je zároveň veľkou skúškou
našich charakterov. Prosme Boha
o pomoc, aby sme v nej dokázali
obstáť. 
 
Ďakujeme vám za to, že si dokážete
akýmkoľvek spôsobom navzájom
pomáhať. Že škálu skutkov telesného
a duchovného milosrdenstva ešte viac
rozširujete. No predovšetkým za to, 
že rešpektujete rozhodnutia civilných
autorít, ste v tejto chvíli zodpovední
a vážnosť situácie beriete vážne. 
V tom sa teraz najviac prejavuje
svedectvo nášho kresťanského života.
 
"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka
Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc 
a ochranu. 
 

Vypros uzdravenie chorým, 
ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa 
o nich starajú a odvráť šírenie
choroby. Oroduj za nás, ktorí sa 
k tebe s dôverou utiekame!       
Svätí Lukáš, Kozma a Damián,
patróni lekárov a zdravotníkov,
orodujte za nich!"
 
Sväté omše s vašimi úmyslami
naďalej slúžime súkromne. Úmysly
sú vždy aktualizované na farskej
internetovej stránke v sekcii
„farské oznamy“. 
 
Pravidelne chodievam s ružencom
v ruke na našu „pažicu“. Tam sa
tiež za vás modlím. No najmä je to
pozične najlepšie miesto, odkiaľ si
vás všetkých požehnávam.
Prajem všetkým pevné zdravie
a požehnané sviatky nášho
vykúpenia! 
 
Ján Marťák, farár
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V súčasnej výnimočnej situácii sa
neodporúča organizovať spoločné
spovede. Rovnako nebudeme zvyčaj-
ným spôsobom navštevovať ani našich
chorých, ku ktorým chodievame
v prvopiatkových týždňoch. Máme tu
však príležitosť lepšie si uvedomiť, že
si treba pravidelne spytovať svedomie
a ľutovať hriechy. Nech je to aj čas
prípravy na dobrú spoveď.
 
Pripomeňme si, čo nám o spovedi
a ľútosti hovorí Katechizmus
katolíckej cirkvi:
 
„Individuálna a úplná spoveď
a rozhrešenie ostávajú jediným riadnym
spôsobom, ktorým sa veriaci zmierujú
s Bohom a s Cirkvou, ak od takej
spovede neoslobodzuje fyzická 
alebo morálna nemožnosť.“ 
/KKC 1484/
 
Momentálne sa nachádzame v situácii,
kedy je z morálneho hľadiska
dôležitejšie myslieť na svoje zdravie,
ako aj na zdravie svojich bratov
a sestier. Tak nás k tomu pozýva piate
Božie prikázanie, aby sme si vážili
a mali v úcte život a zdravie –
svoje i blížneho. 
 
„Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom
mieste ľútosť. Je to bolesť duše 
nad spáchaným hriechom a jeho
zavrhnutie s predsavzatím viac
nehrešiť.“ /KKC 1451/
 
„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu
milovanému nadovšetko, volá sa
„dokonalá“. Takáto ľútosť odpúšťa
všedné hriechy; dosiahne aj

odpustenie smrteľných hriechov, ak
zahŕňa pevné predsavzatie pristú-
piť k sviatostnej spovedi, len čo to
bude možné.“ /KKC 1452/ Využime
teraz túto možnosť. 
 
Je tu čas skúšky, ktorý preverí aj to,
aká je naša viera. Je tu čas byť 
na seba o čosi náročnejší. Boh nám
daroval sviatostný život, ktorý je
centrom kresťanského kultu a živo-
ta nášho vzťahu s Bohom. Sviatosti
sú nesmierne vzácne: sú to viditeľ-
né znaky neviditeľnej Božej milosti,
ustanovené Kristom. Verme tomu, 
že neviditeľná Božia milosť v nás
pôsobí, aj keď nám jej viditeľné
znaky dočasne nie sú plne 
k dispozícii. 
 
Ak sa niekto nutne potrebuje
vyspovedať, ohláste sa nám na fare
telefonicky alebo mailom. Dohod-
neme si termín a miesto. Potrebné
je, aby kňaz aj kajúcnik mali na
tvári rúška a boli od seba vzdialení
aspoň dva metre. Veľmi pritom
budeme dbať na diskrétnosť 
a na to, aby nedošlo k porušeniu
spovedného tajomstva. Tu chceme
ponúknuť aj možnosť namiesto
ústneho vyznania hriechov podať
ich /s rukavicou na ruke/ pri spo-
vedi kňazovi napísané na papieri.
 
Podávanie sv. prijímania sa bude
praktizovať na ruku. 
 
Nasledovným spôsobom:
Eucharistia sa podáva na ľavú dlaň,
pravou si ju prijímajúci sám dá 
do úst pred kňazom.

SVÄTÁ SPOVEĎ, 
SVÄTÉ PRIJÍMANIE

3   



Naďalej zostáva v platnosti ustanove-
nie Konferencie biskupov Slovenska
o nekonaní verejných bohoslužieb.
Týka sa to aj slávenia obradov
Veľkého týždňa nášho vykúpenia. 
Tie sa síce v katedrále budú sláviť,
 ale za zatvorenými dverami.
 
V tejto osobitnej situácii zostávajú
platné normy, že v prípade, keď sa 
z vážnych dôvodov nie je možné
zúčastniť na eucharistickom slávení,
veľmi sa odporúča venovať rovnaký
čas modlitbe, čítaniu Svätého písma,
recitovaniu Liturgie hodín alebo iných
modlitieb, či už osobne alebo 
v rodine. Existujú viaceré možnosti

sledovať sväté omše prostred-
níctvom rozhlasu, televízie alebo
internetu. Vieme a tešíme sa 
z toho, že ich v dostatočnej miere
využívate pre svoje duchovné
dobro.
 
Chceme vám však ponúknuť
možnosť navštíviť katedrálu,
náš farský kostol, na Bielu sobotu
/11.4./. Stráviť chvíľu v modlitbe
pred Najsvätejšou sviatosťou
a pokloniť sa krížu /pokľaknutím, 
nie pobozkaním/. Prosíme však
o zachovanie týchto pravidiel,
ktoré vychádzajú aj z aktuálnych
všeobecne známych noriem:

BOHOSLUŽBY,
MODLITBA, 
BIELA SOBOTA
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- najrizikovejšej skupine, teda sestrám
a bratom nad 65 rokov, odporúčame
zostať doma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vyhýbať sa väčšiemu zhromaždeniu
osôb; ak neprichádzate spoločne 
ako rodina, dodržujte odstup
minimálne 2 metre; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- na parkovanie využite nové
parkovisko za Spišskou Kapitulou
 
 
 
 
 
 
 
 
- každý musí použiť ochranné rúško
úst a nosa
 
 
 

- do katedrály vchádzať bočným
vchodom /od biskupského
úradu/ a vychádzať hlavnou
bránou, všetko zvládnuť priebežne,
bez dlhého zdržiavania; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dvere budú po celý čas otvorené,
aby ste sa ich nedotýkali
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- kvôli organizovanosti a menšej
koncentrácii osôb zachovajte tento
časový harmonogram podľa
jednotlivých filiálok:
 
08:00 – 09:00   Baldovce
09:00 – 11:00   Bugľovce
11:00 – 14:00   Jablonov               
14:00 – 14:30   Katúň
14:30 – 15:00   Lúčka
15:00 – 18:00   Nemešany

2 m
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Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. 
Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje
hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša
túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne
so svojou milosťou  do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak
plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

MODLITBA
DUCHOVNÉHO 
SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

S najväčšou pravdepodobnosťou sa pri súčasnej situácii dá uviesť aj toto:
 
- odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého v Nemešanoch sa 16. mája bude   
tiež sláviť za zatvorenými dverami
 
- slávnosť prvého svätého prijímania sa zo 17. mája preloží, asi na nejaký
jesenný termín, o ktorom budeme informovať neskôr

Fo
to

: D
ep

os
itp

ho
to

s.c
om

/Ja
nP

ie
tr

us
zk

a

6



ÚMYSLY SV. OMŠÍ

7

UTOROK 31. 3.
++ Jozef, Alžbeta, Jozef, Mária a Jozef  /BA/
za zdravie a Božie požehnanie rodiny Gallovičovej /NE/
 
STREDA 1. 4.
++ Anna a Valéria /BU/
+ Pavel Sokolský, 1. výr.  /JA/
 
ŠTVRTOK 2. 4.
++ Mária a Ján Krigovský /LU/
 
PIATOK 3. 4.
++ rodičia Katriňákoví a Baranoví /BU/
++ Júlia, Ján, Mária a Viliam /JA/
++ Mária a Jozef Bukšár  /NE/
 
SOBOTA 4. 4.
za členov Ruže sv. Jána Pavla II.
 
KVETNÁ NEDEĽA 5. 4. 
za zdravie a Božie požehnanie rodiny Suchej /JA/      
za zdravie a Božie požehnanie rodiny Emila Forgáča  /NE/
 
UTOROK 7. 4.
++ Margita a Mária /BA/
++ Mária a Imrich Suchý  /NE/
 
STREDA 8. 4.
za zdravie a Božie požehnanie rodiny Rudolfa Jaroša
 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 12. 4.
++ Imrich, Miroslav a Imrich /BA/
za farníkov /BU/ 
++ Štefan a Štefan /JA/
++ Mária, Ján, Anna a Ján /LU/
za zdravie a Božie požehnanie rodiny Molčanovej /NE/
 
VEĽKONOČNÝ PONDELOK 13. 4.
+ Jozef /BA/
++ Žofia, Anna, Michal, Ján a Ondrej /BU/
+ Ján Matvej /JA/
++ Mária, Fabian a Mária /LU/
za zdravie a Božie požehnanie rodiny Mydlárovej /NE/



POZNÁTE SV. KORONU?
O sv. Korone vieme málo, ale spolu so sv. Viktorom,
za ktorého sa modlila, sú zaznamenaní v rímskych
záznamoch o mučeníkoch. Väčšina zdrojov uvádza,
že ich príbeh sa odohral v Sýrii, ktorá bola vtedy
pod rímskou nadvládou. Iní odkazujú na Damask,
ďalší na Antiochiu. Väčšina sa však zhoduje, že
zomreli v roku 170 za vlády Markusa Aurélia 
a že príkaz na ich umučenie udelil rímsky sudca
menom Sebastián.
 
Príbeh (resp. legenda) hovorí o rímskom vojakovi
menom Viktor. Rimania zistili, že Viktor bol kresťan.
Priviedli ho pred sudcu Sebastiána, ktorý kresťanov
nenávidel. Rozhodol sa, že urobí z Viktora príklad
pre ostatných veriacich. Nechal ho priviazať 
ku stĺpu a bičovať, kým mu koža nevisela z tela 
a potom mu nechal vylúpiť oči. Viktor však Krista
ani raz nezaprel.
 
Neďaleko bolo 16-ročné dievča menom Korona. 
Bola manželkou jedného z rímskych vojakov a tiež
bola kresťankou. Keď videla Viktorovo mučenie,
rozhodla sa mu  pomôcť v jeho agónii. Vyznala 
svoju kresťanskú vieru všetkým prítomným
a utekala k miestu, kde mučili Viktora. Kľakla si 
a modlila sa zaňho, dala mu pocítiť, že je pri ňom.
Netrvalo dlho a vojaci priviedli pred Sebastiána 
aj Koronu.
 
Sebastián bol bez seba, že táto mladá žena nereš-
pektovala jeho autoritu. Nechal ju okamžite uväzniť
a mučiť. Potom prikázal, aby bola priviazaná o dve
palmy, ktoré pritiahli k zemi. Na jeho pokyn boli
laná, ktoré tieto stromy držali, prerezané. Palmy
„vyskočili“ naspäť do vzpriamenej polohy smerom 
od seba. Táto sila bola tak obrovská, že roztrhla
Koronine telo na polovicu. Potom Viktorovi odťali
hlavu. Sviatok sv. Korony a sv. Viktora je 14. mája.

KONTAKTY FARSKÉHO ÚRADU NA SPIŠSKEJ KAPITULE
 
mobil: 0910 477 713          e-mail: farnost.kapitula@gmail.com

V Taliansku leží
mestečko Anzu. V jeho
bazilike sú od 9. sto-
ročia uchovávané
relikvie sv. Viktora 
a sv. Korony. Slovo
„korona“ je latinským
slovom pre korunu.
Paradoxne, sv. Korona
je považovaná za pat-
rónku pri epidémiách.
Aj slovo koronavírus     
je odvodené od slova
koruna. Vírusy tejto
kategórie dostali svoje
pomenovanie podľa
toho, že pod starými
elektrónovými
mikroskopmi ich tvar
pripomínal kráľovskú
korunu (moderné
metódy ukázali, že sa
skôr podobá námornej
míne).
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