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FARSKÝ OZNAM –  
VEĽKONOČNÉ SPOVEDANIE  

 
Veriaci starší ako 65r. na teraz na svätú spoveď nepôjdu – v rámci aktuálnych 

karanténnych opatrení – vyčleníme im samostatný deň. 
 
Tí ktorí nutne potrebujú svätú spoveď, bude prebiehať nasledovným spôsobom: 

• Postupovať sa bude podľa upratovacích skupín v hodinovom rozostupe. 
• V jednej skupine je cca 10 domov – prvú polhodinu príde 5 domov a druhú 

polhodinu ďalších 5 domov. 
• Každú polhodinu bude možnosť prijať Eucharistiu. 
• Pri spovedi a potom aj prijímaní Eucharistie dodržiavať stanovený rozostup 

a povinné rúška, aby sme sa vyhli zbytočným sankciám. 
• Rad sa bude vytvárať od bočného vchodu kostola smerom k domu smútku, 

kde sú na zemi značky pre rozostup – prípadne sa môžeme rozísť po cintoríne. 
• Prosím, aby sme si doma vykonali spytovanie svedomia a na spoveď prišli 

možno aj s napísanými hriechmi, aby sme zbytočne nezdržiavali. 
 
Program spovedania: 
Nedeľa:  13:00 - 14:00 hod ----- skupina č.7 
  14:00 - 15:00 hod ----- skupina č.8 
  15:00 - 16:00 hod ----- skupina č.9 

16:00 - 17:00 hod ----- skupina č.10 
 
Pondelok: 9:00 - 10:00 hod ----- skupina č.11 
  10:00 - 11:00 hod ----- skupina č.12 
  11:00 - 12:00 hod ----- skupina č.13 
  14:00 - 15:00 hod ----- skupina č.14 
  15:00 - 16:00 hod ----- skupina č.15 
  16:00 - 17:00 hod ----- skupina č.16 
 
Utorok: 9:00 - 10:00 hod ----- skupina č.1-6 - Dôchodcovia nad 65r. 
  10:00 - 11:00 hod ----- skupina č. 7-12 - Dôchodcovia nad 65r. 
  11:00 - 12:00 hod ----- skupina č.13-20 - Dôchodcovia nad 65r. 
  13:00 - 14:00 hod ----- skupina č.17 
  14:00 - 15:00 hod -----  skupina č.18 

15:00 - 16:00 hod ----- skupina č.19 
  16:00 - 17:00 hod ----- skupina č.20 

 


