
Drahí veriaci! 

Ako ste to už všetci istotne zaregistrovali podľa rozhodnutia predsedu vlády SR na 

základe verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a s prijatím tohto rozhodnutia zo 

strany KBS sú verejné bohoslužby zrušené v čase od 10.3. do 23.3. 2020. 

Odporúčam preto milí veriaci, 

využime tento čas v našich rodinách, ktoré sú domácimi cirkvami, na spoločnú modlitbu pri 

čítaní Svätého písma, žalmov, modlitbu svätého ruženca, krížovej cesty, aby sme takouto 

formou mohli Krista prijímať duchovne. Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky 

prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na 

svätej liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. V sobotu 14.3. neverejne 

odslúžim zádušnú sv. liturgiu za všetkých našich zosnulých. V najbližšiu Krížupoklonnú 

nedeľu budem slúžiť sv. liturgiu za veriacich farnosti o 10.00. Vás prosím, aby sme sa 

spoločne zjednotili v modlitbe, vy sledovaním priameho prenosu RTVS , tiež od 10.00 hodine 

z prešovskej katedrály.  Úmysly týždňových sv. liturgií budú presunuté na mesiac apríl po 

vzájomnej dohode. Odporúčam, aby si rodina našla čas na spoločnú modlitbu, uctila  si 

Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku. V tejto situácii veriacim 

ponúkam aj modlitbu ku klokočovskej Bohorodičke (zverejnenú na stránke obce). 

Bohoslužby môžete sledovať online na www.logos.tv, ďalej v televízii LUX a cez rádio 

LUMEN. 

Nech nás táto ťažká situácia, keď sú zakázané verejné bohoslužby, neoberie o 

duchovnú radosť z prežívania pôstneho obdobia, ale nech ešte viac zintenzívni našu túžbu po 

Kristovi. Tento náš kríž spojený s vírusovým nebezpečenstvom nech upriami našu pozornosť 

na Ježiša Krista, ktorý zomrel pre našu spásu na kríži.  

 

o. Marcel Iľko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logos.tv/


Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase vírusovej 

epidémie:  

Presvätá Bohorodička, ty si pred 350-timi rokmi uchránila náš ľud 

v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme 

vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, 

keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie. Vypros nám milosť, 

aby sme mohli zakúsiť tvoju materinskú starostlivosť. Pomôž nám obnoviť v nás 

jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu zem, ako verní 

strážcovia. Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Vypros im u Nebeského 

Otca i svojho Syna Ježiša Krista uzdravenie ich tela, ich mysle a ich ducha. 

Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a posilni ducha 

solidarity medzi nami. Podpor lekárov a zdravotný personál v prvej línii, 

sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí 

potrebujú prostriedky na ochranu svojho zdravia. Ty si naša Matka a ochrankyňa 

v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi. Prosíme ťa úprimne, ako 

Matku, ktorá miluje svoje deti. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, 

aby sme mohli Boha oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Matka naša, 

neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorý sa v Božom 

chráme k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro 

a šťastie celej Cirkvi i celého sveta. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny 

neba, kde ti budeme ďakovať a Boha v Trojici Svätej jediného chváliť na veky 

vekov. Amen.  

 


