
PROGRAM  VO  FARNOSTI  BOŽIEHO  MILOSRDENSTVA  SVINIA 

Inštrukcie k bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov 

v čase mimoriadneho stavu     (15. 10. 2020 – do odvolania) 

Milí veriaci, drahí bratia a sestry v Kristovi! 

Situácia ohrozenia zdravia i života pretrváva.  

1. Sv. omše za účastí ľudu – obmedzený počet; šesť ľudí   
Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši.  

Účasť na bohoslužbách nie je povinná. 
Miesto slávenia: vo všetkých kostoloch farnosti podľa aktuálneho programu na daný týždeň 

Prijímanie Eucharistie iba na ruku.    

2. Sviatosť manželstva, krstu Pohrebné obrady bez sv. omše.  

Interiér jedna osoba na 15 metrov štvorcových.  

Exteriér dvojmetrové odstupy. 

Sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania chorých   

dohodnúť telefonicky na číslach         0907 518 320 JV, 0905 392 569 BT. 

 

3. Priame prenosy sv. omší  

z farského kostola je možné sledovať na YouTube kanály našej farnosti. 

Priamy prenos podľa aktuálneho programu na daný týždeň.  

Záznam  je dostupný stále. 

Aktuálne oznamy po každej sv. omši a každý týždeň na výveskách a na  web stránke. 

 
Na webovej stránke Košickej arcidiecézy www.ke-arcidieceza.sk a na www.telke.sk 

nedeľná sv. omša s košickými biskupmi z kaplnky sv. Michala 

v Košiciach–v nedeľu so začiatkom o 10.30 h.   

 

TV LUX: 
PONDELOK – SOBOTA - 7:00 h, 18:30 h 

NEDEĽA– 10:00 h, 18:30 h 

 

Rádio LUMEN každodenné vysielanie sv. omše ráno o 08.30 h a večer o 18.00 h. 

 

Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých. buďte si však istí, že poslušnosť 

tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov prinesie dobré ovocie.  

Vyprosujeme vám veľa sily, trpezlivosti, dôveru a istotu, že milosrdný a štedrý Pán 

je s nami aj v týchto ťažkých dňoch a inde nám to vynahradí! Ak sa jedny dvere zatvoria, 

Pán vždy otvorí nejaké iné. Hľadajte  spôsoby ako nestratiť horlivosť a lásku! 

Povzbudzujme sa slovami žalmu, že s Božou pomocou i „hradby preskočíme“ (Ž 18, 30). 

Biskupi Slovenska sa za vás modlia, žehnajú vám a zároveň aj vás prosia o vaše 

modlitby. 
S pozdravom a požehnaním 

 Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita 

 Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup 

 V Košiciach, 15. októbra 2020 

Juraj Valluš 

duchovný otec 

https://www.youtube.com/channel/UCiK58HzSSRN9mg_2mJJ8tDQ
http://www.ke-arcidieceza.sk/
http://www.telke.sk/

