
Inštrukcie k sláveniu veľkonočných sviatkov 

 Na základe rozhodnutia hlavného hygienika Slovenskej republiky, 
prichádza ku zmene ohľadom otvorenia chrámu. Chrám, ktorý mal byť 
zavretý, bude možné otvoriť s dodržaním usmernení hlavného hygienika: 

- vstup a pobyt v chráme umožniť len s prekrytými hornými dýchacími 
cestami (napríklad rúško) 

- pri vchode do chrámu aplikovať dezinfekciu na ruky  

- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol 

minimálne 2 metre 

- počet osôb v chráme, u nás v jednom okamihu nesmie prekročiť 5 osôb 

 
Uctenie si pláštenice nebude bozkom, ale úklonom a to, len po vymedzenú 
časť. Čas otvorenia chrámu bude v sobotu od 10.00 – 16.00. !!! Návšteva 
chrámu nie je povolená tým, ktorý sú chorý na rôzne respiračné 
ochorenia alebo sú v povinnej karanténe. !!! Vyhradený čas na jednu 
rodinu bude maximálne 10 minút. Je potrebné sa zapísať na presný čas do 
zoznamu na dverách chrámu vlastným perom. Prosím príďte na tento 
presne určený čas, nie skôr, ani neskôr, aby sa nevytvárali rady, ani 
skupinky.   

Veľkonočná nedeľa 
Čo sa týka posvätenia veľkonočných jedál, ostáva to bez zmeny. T.j.  

Posvätenie jedál bude nasledovným spôsobom:  
Kňaz sa pomodlí celé posvätenie v chráme s úmyslom požehnania 

všetkých pokrmov vo svojej farnosti.  
Vy to budete môcť sledovať cez internetový prenos a potom otec 

rodiny či najstarší pokropí doma Vaše pokrmy svätenou vodou so slovami 
„V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ 

Ak by to nebolo možné sledovať cez internet, je potrebné doma 
zaspievať veľkonočný tropár, prečítať si veľkonočné evanjelium Jn 1,1-17 



(alebo Mt 28,-20,  alebo Jn 20,1-18, alebo Jn 20,19-23) a prípadne (nie je 
to nutné) otec rodiny či najstarší pokropí pokrmy svätenou vodou so 
slovami „V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ 

Zároveň Vás chcem pozvať, aby ste podľa možností sledovali 
priame prenosy z veľkonočných obradov v televízii alebo na internete. 
Keďže väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu, niekedy aj v rôznych 
uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej liturgie treba 
zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej liturgie, 
ktorá je sprítomnením veľkonočného tajomstva Ježiša Krista, jeho smrti a 
vzkriesenia. K sústredenému sláveniu prostredníctvom priameho prenosu 
nám môže pomôcť to, keď sa zapájame do patričných odpovedí a 
modlitieb veriacich. Zároveň je vhodné, keď pri častiach, kedy sa v chráme 
stojí, aj doma vstaneme, prípadne, kľakneme. Počas sledovania svätej 
liturgie nič nejeme, nepijeme, nerozprávame sa a neodbiehame. Toto 
všetko sú vonkajšie prejavy, ktoré však vyjadrujú základný postoj srdca, 
ktorý vyjadruje našu lásku k Ježišovi Kristovi. 

Bratia a sestry, v tomto čase zákazu verejných bohoslužieb vám 
ponúkame ako jednu z možností aj RODINNÉ DOMÁCE LITURGIE, ktoré 
vám môžu pomôcť čo najplnohodnotnejšie prežívať blížiace sa sviatky 
Paschy. Celé si ich môžete stiahnuť a vytlačiť na stránke www.grkatpo.sk, 
kde sú aj všetky podrobnejšie informácie týkajúce sa inštrukcií našej cirkvi 
v súvislosti s koronavírusom. 

 
Stále platí, že ak sa chce niekto vyspovedať, má sa ozvať kňazovi 

telefonicky, samozrejme !!! s dodržaním podmienok, že nie je chorý na 
rôzne respiračné ochorenia a nie je v povinnej karanténe. !!!   
(Kontakt: o. Jozef Špes – 0911 912 684) 
 
Od dnes sa budú vysielať priame prenosy liturgických slávení: 

8.4.2020: https://youtu.be/VWcI3vLTYLA 

Link na YT kanál grkat. farnosti 

Milpoš: https://www.youtube.com/channel/UCtXc_0ZTzgr8rfjX2H8-

R3Q/featured?view_as=subscriber 
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