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Vec: Usmernenie o vysluhovaní sviatosti zmierenia a slávení Paschy. 

  

 
Bratia kňazi,  

 

 

 aj keď posledné usmernenie o slávení sv. liturgii bez prítomnosti veriacich je do 31. marca 

2020, vzhľadom k pretrvávajúcemu stavu epidémie je pravdepodobne, že tento stav bude predlžený 

na dobu, keď epidémia bude na ústupe. Preto v zmysle doporučení Kongregácie pre Boží kult 

a disciplínu sviatosti, ako aj Kongregácie pre východné cirkvi dávam toto usmernenie 

k vysluhovaniu sviatosti zmierenia a k sláveniu Paschy. 

 Sviatosť zmierenia v čase epidémie treba vysluhovať za prísnych hygienických opatrení. Nie 

je možne zhromažďovanie aj menšieho počtu veriacich na jednom mieste. V malých farnostiach 

(dedinách, malých mestských komunitách) je možné si určiť harmonogram k pristupovaniu 

k sviatosti zmierenia a to tak, aby do chrámu vstupoval iba jeden penitent, alebo vhodnejšie za 

priaznivého počasia aby bola táto sviatosť vyslúžená pred chrámom, samozrejme v diskrétnosti pri 

dodržiavani bezpečnostného odstupu za používania ochranných rúšok. Tiež je možne na dedinách 

navštíviť osobne jednotlivé domácnosti a to ak dovolí počasie vyslúžiť sviatosť zmierenia 

v exterieri, a pripadne podať aj Eucharistiu, samozrejme za dodržiavania všetkých hygienických 

opatrení. Vrele odporúčam v tomto mimoriadnom čase epidémie riadiť sa nariadením Apoštolskej 

penitenciárie zo dňa 19. marca 2020 a inštrukciou Kongregácie pre východné cirkvi zo dňa 25. 

marca 2020, ktoré sú v prílohe tohto listu:  

„Tam, kde by sa jednotliví veriaci nachádzali v bolestnej nemožnosti prijať sviatostnú pomoc, 

nech sa pripomenie, že dokonalá ľútosť, vychádzajúca z lásky k Bohu, milovanému 

nadovšetko, vyjadrená v úprimnej prosbe o odpustenie (takej, akú je v danom okamihu 

penitent schopný vyjadriť) a ktorú doprevádza votum confessionis, teda dôrazné rozhodnutie 

pristúpiť k sviatostnej spovedi, keď to bude možné, dosahuje odpustenie hriechov, a to aj 

smrteľných (por. KKC, č. 1452).“ 
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„Keďže mnoho veriacich je zvyknutých spovedať sa v období pred Paschou, nech tam, kde to 

nie je možné, duchovní pastieri určia veriacim, aby sa pomodlili niektoré z kajúcnych 

modlitieb bohatej východnej tradície a modlili sa ich s duchom pokania.“ 

Obrady Kvetnej nedele, Veľkého týždňa a samotnej Paschy sa budú sláviť bez prítomnosti 

veriacich, ktorí nech doma podľa odporúčania Kongregácie pre východné cirkvi (viď v prílohe) 

sami doma slávia domáce liturgie, kde podľa možnosti nech predseda otec, ako hlava rodiny. Na 

samotnú Paschu, nech pripravené jedla, si svätenou vodou posvätenou na sviatok Zjavenia Pána za 

spevu tropara „Christos voskrese“, sami posvätia. 

 Drahí otcovia, viem že tento výnimočný čas je pre všetkých nás veľmi bolestivý a po ľudský 

aj ťažko prijateľný, ale ako tí, ktorí sme uverili v Krista, ktorý prelomil smrť nestrácame nádej.   
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