
ODPORÚČANIA PREDSEDU KBS V SÚVISLOSTI S PREVENCIOU 

ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU 

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska 
odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny 
Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými 
predstaviteľmi verejnej správy. 

Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, 
neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné 
podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť. 

Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, 
prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných 
bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala. 

Z neúčasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok ospravedlňuje nielen fyzická, 
ale aj morálna nemožnosť. Fyzická nemožnosť je napríklad choroba: keď človek pociťuje 
príznaky ochorenia, treba jednoznačne zostať doma. Morálna nemožnosť je napríklad vtedy, 
keď niekto vo svedomí pociťuje, že účasť na svätej omši v danej situácii preňho môže znamenať 
ohrozenie života: objektívne môže ísť o starých a chronicky vážne chorých ľudí, o tých, čo sú 
po náročných operačných zákrokoch, o malé deti, o tehotné ženy, o ľudí, ktorí sa starajú 
o chorých, atď. V takýchto prípadoch môžu dané osoby zostať doma, a prenos svätej omše 
sledovať napríklad cez televízne či rozhlasové vysielanie. 

Kňazi nech vo zvýšenej miere dodržiavajú hygienu, starostlivo si pred 
bohoslužbami umývajú ruky a používajú dezinfekčné prostriedky. 

V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť 
spoločné predmety - knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk 
do rúk. 

Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný 
úklon hlavy, namiesto podávania rúk. – V našej farnosti použijeme iba invokáciu 
s odpoveďou bez podávania rúk! 

Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou, 
ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou. Vyhnúť sa treba aj preplneniu chrámových 
priestorov. 

Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych 
pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja! 

Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. 
S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu. 

Slovenskí biskupi na vás denne pamätajú v modlitbách a s požehnaním. 

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS 

http://www.uvzsr.sk/

