Verejné bohoslužby s obmedzeniami máj 2020
Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej
sv. omši. Verejné bohoslužby sa počas trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime.
Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby je nasledovný:
- vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál,
šatka), vstup do kostola len cez hlavný vchod,
- pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky,
- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol
minimálne 2 metre,
Vo vnútornom priestore kostolov podľa inštrukcií KBS budú vyznačené miesta na sedenie
v každej druhej lavici, resp. v každom druhom rade stoličiek so zachovaním odstupu 2m
medzi osobami, v našej situácii maximálne 3 osoby v lavici. Keď bude kostol kapacitne
naplnený, poprosím ďalších prichádzajúcich, aby zostali vonku. Aj vonku je potrebné
dodržať rozostupy.
- sakristia vyhradená len pre kňaza, kostolníčku – kostolníka, miništrantov a lektorov,
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
nepodávať si ruky,
- z obradov sú vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky
respiračného infekčného ochorenia,
- sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku, aj v rade na sv. prijímanie musíme
dodržať predpísaný odstup, k sv. prijímaniu sa bude pristupovať v jednom rade
- krížik deťom kňaz dávať nebude
- ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),
Omša pre seniorov
Večerné sv. omše v sobotu budú vyhradené pre seniorov nad 65 rokov. Tieto sv. omše budú
s platnosťou na nedeľu.
Podľa predpisu Kódexu kanonického práva, kánon 1248 § 1 Príkazu zúčastniť sa na sv.
omši v nedeľu a v prikázaný sviatok zadosťučiní, kto sa zúčastní na sv. omši v sám deň alebo
večer predchádzajúceho dňa.
Program sv. omší
Udavské

štvrtok 18.30
sobota 18.45 s platnosťou na nedeľu pre seniorov na 65 rokov
nedeľa 10.30

Veľopolie piatok 18.30
sobota 17.30 s platnosťou na nedeľu pre seniorov na 65 rokov
nedeľa 9.00

