
 
   

Oznam FÚ – zákaz verejných bohoslužieb 
 

V okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš sú od stredy 23. decembra zakázané 
verejné bohoslužby a spovede v interiéroch kostolov. Opatrenie má zabrániť šíreniu 
nového koronavírusu. Vyplýva to z vyhlášky Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva (RÚVZ)  v Liptovskom Mikuláši. 

Zákaz sa netýka pohrebného obradu, krstu, sobášneho obradu a bohoslužieb 
vykonávaných za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom on-line 
vysielania.  

Netýka sa ani spovede osôb, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v 
rizikových prevádzkach, ako sú zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb. 
„Kňaz a sprevádzajúca osoba musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, 
respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou," uvádza sa vo vyhláške. 

 

Sv. omše od zajtra budem slúžiť súkromne na úmysly, ktoré boli vyhlásené. 
K svojim úmyslom sa môžete duchovne pripojiť v daný deň prostredníctvom modlitieb 
a pri sledovaní bohoslužieb v televízii alebo v rozhlase.  

Všetkých povzbudzujem k živej účasti na priamych prenosoch sv. omší v kruhu 
rodiny, pravidelné duchovné sv. prijímanie, čítanie Sv. písma a modlitbu.  

Rešpektujme v duchu dobrého kresťanského svedectva vyhlásené opatrenia,                
aby sme sa v záujme zdravia seba a druhých čo najmenej vystavovali riziku nákazy. 

Prijmime túto ťaživú situáciu s odovzdanosťou do vôle Boha, ktorý si vždy – aj 
mimoriadnym spôsobom – nájde cestu, ako nám sprostredkovať všetku Lásku, ktorú sme 
schopní prijať. Nemusíme byť pri slávení tohtoročných Vianoc ochudobnení o nič, ak to 
nedovolíme tomu jedinému, ktorý to môže spôsobiť: nám samým. 

 

O úmysloch na ďalší týždeň, poprípade nový pravidlách pre bohoslužby vás budem 
informovať prostredníctvom našej farskej webovej stránky a oznamov vyvesených na 
jednotlivých autobusových zastávkach.  

 

Veľmi prajem vám i sebe, aby tohtoročné Vianoce v roku, ktorý poznačila bieda 
pandémie a dotkla sa života každého z nás, či našich blízkych, boli v podstate o tom, čo 
vyjadruje speváčka Sima Martausová v piesni jednou  vetou:  „Uprostred búrok a tmy, 
dávaj mi vedieť že si!“ Aby sme do všetkých budúcich situácií života išli s Ježišom, ktorý 
znova prichádza do Betlehema, sveta a to aj cez dar našej viery a dôvery k Nemu, nádeje i 
lásky k našim blízkym doma, priateľom, známym...všetkým ľuďom dobrej vôle. 

Nech aj „uprostred búrok a tmy“, dáva nám Boh vedieť, že je, že je Emanule – 
Boh s nami!“  Aj o tento dar pre každého z vás a vašich blízkych prosím v modlitbe v 
tento vianočný čas...aj cez dni budúceho roka s prosbou, aby bol pre vás požehnaný a 
požehnaním! 

Možnože nebudeme tieto dni fyzicky spolu, stretnime sa však duchovne pri 
betlehemských jasliach. 

Milostiplné Vianoce i celý nový rok vám vyprosuje váš d.o. Milan 
 

 


