
Spôsob vysluhovania sviatosti zmierenia                              

pred veľkonočnými sviatkami 2020                                               

v Gréckokatolíckej farnosti Vyšná Rybnica 
 

Situácia spôsobená šírením koronavírusu neumožňuje, aby sme sviatosť 

zmierenia pred veľkonočnými sviatkami organizovali spôsobom, na ktorý 

sme boli zvyknutí. Prinášame vám preto tieto usmernenia v súvislosti so 

spôsobom, akým sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia pred tohtoročnými 

veľkonočnými sviatkami: 

1. “Stá le plátí  mož nosť získať odpustenie hriechov formou 

dokonalej ľútosti á pevne ho rožhodnutiá vyspovedáť sá pri 

nájbliž s ej mož nosti. To sa odporúča, najmä starším veriacim 

(nad 60 rokov), chorým a na nákazu náchylným s tým, že sa 

vyspovedajú po skončení pandémie. Chceme vás chrániť. 

Spoveď chorých po domoch nebude! 

 

2. Ty m, ktorí  nepátriá do tejto rižikovej skupiny á chcu  sá vyspovedáť 

pripomí nám, ž e trebá dodrž áť žvy s ene  hygienicke  opátreniá - 

spoveď ná vždus nom mieste mimo spovedelnice, ustánovenie 

vhodnej vždiálenosti, použ í vánie ochránny ch ru s ok.  Netreba si 

svätú spoveď odkladať na posledný týždeň. Berte ohľád áj ná 

kn ážá! Priprávil som c ásovy  plá n spovedániá už   tento ty ž den .  

Telefonicky ma kontaktujte aby  som vás zapísal do zoznamu 

aby sa nestalo, že jeden deň nepríde nikto a inokedy veľa. 

Najvhodnejšie je ak prídu naraz členovia z jednej rodiny.              

Kontaktujte ma na tel. 6595100               mob. 0911711465 

Príďte na svätú spoveď pripravení. 



Svätá spoveď pred Veľkou Nocou 

od 29. marca 2020 - do 5. apríla 2020 

 

 

 

Nedeľa 

29.3. 

Vyšná Rybnica 
11.15 - 12.00  – otvorený chrám na osobnú  

                          modlitbu a sv. spoveď 
 

Vyšné Remety 
15.00 – 16.00 – otvorený chrám na osobnú   

                         modlitbu a sv. spoveď 

Pondelok 

30.3. 

Vyšné Remety 
17.00 – 18.00 – otvorený chrám na osobnú  

                         modlitbu a sv. spoveď 
 

Utorok 

31.3. 

Vyšná Rybnica 
17.00 – 18.00 – otvorený chrám na osobnú   

                          modlitbu a sv. spoveď 

Streda 

1.4. 

Vyšné Remety 
17.00 – 18.00 – otvorený chrám na osobnú  

    modlitbu a sv. spoveď 

Štvrtok 

2.4. 

Vyšná Rybnica 
17.00 – 18.00 – otvorený chrám na osobnú  

    modlitbu a sv. spoveď 
 

Piatok 

3.4. 

Vyšné Remety 
17.00 – 18.00 – otvorený chrám  na osobnú      

                         modlitbu a sv. spoveď 
 

Sobota 

4.4. 

Vyšná Rybnica 
17.00 – 18.00 – otvorený chrám na osobnú 

                 modlitbu a sv. spoveď 

 

 

 

Nedeľa 

5.4. 

 

 

 

Kvetná nedeľa   
 

Vyšná Rybnica 
14.00 - 15.00  – otvorený chrám na osobnú  

                modlitbu a sv. spoveď 
 

Vyšné Remety 

15.30 – 16.30 – otvorený chrám na osobnú    

                         modlitbu a sv. spoveď  


