Inštrukcie k účasti na bohoslužbách
(úplné znenie pre prípadné doplnenie)
- z obradov sú úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo majú
akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
- vstup a pobyt v kostole je umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami
- pri vchode do kostola je povinnosť dezinfikovať si ruky
- Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, miesta ktoré je
možné obsadiť sú zreteľne označené piktogramami. Odstup medzi osobami v
chráme (okrem členov spoločnej domácnosti) musí byť minimálne dva metre. Prosím
o porozumenie, že dočasne možno nebudete môcť sedieť na tom mieste, na ktorom ste
zvyknutí sedávať. Členov spoločnej domácnosti prosím, aby boli spolu, čím umožnia
vstup do chrámu väčšieho počtu veriacich. Počet „domácností“, ktoré sa môžu
zúčastniť na bohoslužbách je vzhľadom na veľkosť nášho chrámu limitovaný na 24
v hlavnej lodi + 10 na chóre a 6 stojacich v zadnej časti. Veriaci, ktorí už nebudú mať
miesto v kostole, môžu zostať (v patričných rozostupoch) v priestore pred kostolom.
Sväté prijímanie budem rozdávať aj tam.
- bohoslužby budú recitované, akýkoľvek spev počas liturgie nie je odporúčaný
z dôvodu dodržania respiračného kľudu. Dodržujte respiračnú etiketu: Kašlať,
kýchať iba do vreckovky, resp. do lakťového ohybu.
- znak pokoja: ruky sa nepodávajú - znak pokoja je nahradený úklonom.
- sväté prijímanie: pri čakaní na sväté prijímanie vytvorte jeden rad s 2 metrovými
odstupmi. Sväté prijímanie sa rozdáva výlučne na ruku a to nasledovne: Pred kňazom si
zachovajte odstup väčší ako zvyčajne (cca 1 meter) a uvoľnite si rúško. Prijímanie sa
podáva výlučne na ruku, pričom prijímajúci nastaví ľavú ruku (u pravákov), na ktorú
dostane partikulu a pravou rukou si ju sám ešte pred kňazom podá do úst. Následne si
založí rúško. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do ruky,
nech príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný. Kňaz si totiž po sv. prijímaní
veriacemu do úst musí totiž vždy dezinfikovať ruky. Koronavírus sa šíri kvapôčkovou
infekciou: ak by veriaci dýchali kňazovi na ruky, (čomu sa pri rozdávaní do úst nedá
vyhnúť), mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi. Ruky si aj preto musí
každý veriaci pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou
vlastný dezinfekčný prostriedok.
- nepoužívajú sa sväteničky, neprinášajú sa obetné dary, nepoužívajú sa košíčky na
zvonček. Svoje milodary na chod farnosti a časopisy môžete vhadzovať do pokladničiek
v zadnej časti chrámu, alebo použite „e-zvonček“.
- záver bohoslužieb: pri východe z kostola po skončení bohoslužieb dodržať odstupy aspoň
2 metre a zabrániť zhlukovaniu
- priestory lavíc, hlavne dotykové plochy na ruky, budú často dezinfikované. Prosím teda
aby ste si zobrali všetky Vaše knižky, letáky, ružence, atď. z lavíc so sebou domov, inak
budú do skončenia epidemiolog. opatrení uskladnené mimo chrámu.

