
Drahí veriaci. 
 
Už viac tri týždne sme sa spoločne nestretli pri slávení eucharistie či iných 

pobožnostiach v našom kostole sv. Bartolomeja. Uisťujem Vás, že každý deň pri 
osobnej modlitbe a zvlášť pri slávení svätých omší, na Vaše úmysly a za našu farnosť, 
na Vás myslím a modlím sa za Vás. 

Možno aj vy ste so slzami v očiach sledovali požehnanie Urbi et Orbi svetu 
minulý piatok. Aj keď Námestie sv. Petra bolo prázdne, verím že všetci veriaci sveta 
boli tam aspoň myšlienkou a duchom prítomní v blízkosti sv. Otca pápeža Františka. 
Povzbudzujem Vás naďalej sledovať priame prenosy Svätých omší a pobožností cez TV 
či počúvanie rádií. Hlavne počas Veľkonočných sviatkov budeme aspoň takto spolu pri 
slávení obradov a zaspievajme si v našich domoch slávnostné ALELUJA.   

Dodržujme všetky opatrenia vlády a Konferencie biskupov Slovenska so 
všetkou vážnosťou a prijmime ich pokorne ako potrebné kroky na zastavenie 
a odvrátenie tejto nepríjemnej pandémie.  

Je to pre každého z nás okrem všetkých nepríjemných okolností aj požehnaný 
čas v rodine, a hlavne v osobnom prežívaní viery či učenia žiť sám so sebou niekedy 
len medzi štyrmi múrmi svojej izby. 

Viem, že mnohí z Vás naďalej pracujú a máte určite veľa povinností nielen 
v pracovnom, ale hlavne aj v osobnom či rodinnom živote. Nakoľko sa dá, nájdite si 
čas na osobnú a spoločnú modlitbu a aspoň chvíľu na svojich starkých hoci len 
zamávaním cez okno či prinesením nejakého nákupu. 

Som s Vami aj cez našu webovú stránku, kde máte všetky potrebné oznamy. 
Ponúkam Vám nové číslo buletínu Natanael, Liturgiu pre domácu Cirkev na celé 
Veľkonočné trojdnie. Na stránke nájdete aj program priamych prenosov televízie LUX. 
Požehnajte si pokrmy doma pri spoločnej modlitbe podľa zverejneného textu na našej 
webovej stránke.  

Naša farnosť prichádza nielen o duchovné, ale aj materiálne dobrá počas 
týchto dní. Chcem Vás poprosiť nakoľko sa dá a je to možné o akýkoľvek príspevok na 
našu farnosť či už cez bankový prevod na číslo účtu SK27 0900 0000 0000 8212 1948 
alebo aj osobne mi odovzdať na farskom úrade či nechať v poštovej schránke. Vopred 
ďakujem a cením si Vašu ochotu a snahu aj takýmto spôsobom ostať verný Cirkvi 
a svojej farnosti. 

 

Prajem Vám všetkým milostiplné a požehnané prežitie Veľkonočných 

sviatkov Pánovho zmŕtvychvstania. Silu vo viere a nádej, že sa stretneme 

v Božom dome a možno aj v slzách, ale v radosti budeme sláviť Eucharistiu 

a podáme si ruky na znak pokoja a bratskej lásky. 
 
S úctou a láskou na Vás myslím a ostávam v modlitbe s Vami 
 
Váš duchovný otec  

Ján Hudák 


