Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 6. mája 2020 až do
odvolania vydáva dovolenie v zavedených opatreniach proti šíreniu nového
koronavírusu sláviť sv. omše s účasťou verejnosti pri dodržiavaní prísnych podmienok.
V našej farnosti začíname s obnovením slávenia bohoslužieb za účasti verejnosti
v pondelok 11. 5. 2020.
● Účasť na bohoslužbách je bez vekového obmedzenia, avšak starším osobám
a osobám rizikových skupinách sa odporúča zvážiť účasť na bohoslužbách. Aj naďalej
zostáva v platnosti dišpenz vydaný biskupmi Slovenska z povinnosti účasti na nedeľnej
sv. omši. Fyzická (choroba, vek) a morálna (strach z nakazenia) nemožnosť zúčastniť sa
nedeľnej bohoslužby nie je hriechom.
● Zúčastniť bohoslužby sa s ohľadom na ostatných nemôže osoba v karanténe a osoba s
príznakmi infekčného respiračného ochorenia.
● Vstup do kostola bude možný len s rúškom, príp. iným vhodným prekrytím horných
dýchacích ciest.
● Pri vstupe do kostola bude pripravený dezinfekčný prostriedok na ruky. Je možné
priniesť si a použiť i svoj malý dezinfekčný prostriedok.
● Počas bohoslužieb je potrebné v priestore kostola i pred ním zachovať odstupy medzi
osobami min. 2 m s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Pre slávenie a účasť
na bohoslužbe môžeme využiť priestor exteriéru, ktorý je prirodzene dobre vetraný.
Prosíme, aby bola na bohoslužbe umožnená účasť najbližšej rodiny, ktorej úmysel sa
bude sláviť vo sv. omši.
● Dĺžka bohoslužieb sa nemá neprimerane predlžovať. Je vhodné obmedziť na
prípustnú mieru dĺžku príhovorov i spevy. Odporúča sa forma recitovania.
● V kostole sa nepoužívajú sväteničky a obrad znaku pokoja sa nahrádza iným
vhodným gestom. Je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu.
● Sv. prijímanie sa bude s dovolením biskupov Slovenska podávať na ruku. Odporúča
sa pred ním aplikovať dezinfekciu rúk (môžeme použiť pripravený, ale i vlastný
prinesený prostriedok) a zachovať vzájomné odstupy. Sv. prijímanie sa bude najskôr
podávať v kostole a potom aj v priestore pred ním, aby sa zamedzilo nahromadeniu sa
väčšej skupiny ľudí v priestore kostole. Kto nechce prijímať Eucharistiu na ruku, môže
prísť na konci prijímania (koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou a po dýchnutí na
kňazove prsty môže prísť k ohrozeniu tých, ktorí budú následne prijímať).
● Priestor kostola je potrebné dobre vetrať a pravidelne dezinfikovať.
● Pre slávenie nedeľných sv. omší v našej farnosti chceme v prípade priaznivého počasia
vhodne využiť najmä vonkajšie prostredie, aby sa nedeľných sv. omší mohlo zúčastniť
čo najviac ľudí s minimalizovaním rizika ich ohrozenia.
Vopred Vám ďakujem za pochopenie a zachovanie neľahkých obmedzení s akými je
nateraz povolené slávenie sv. omší s účasťou verejnosti.
Marek Križan, farár

