Opatrenia pre verejné slávenie bohoslužieb od 6. mája 2020
Oznamujeme veriacim našej farnosti, že dňom 6. mája 2020 budú v súlade
s odporúčaním Konferencie biskupov Slovenska a rozhodnutím Ústredného
krízového štábu Ministerstva vnútra SR a podľa usmernení Úradu hlavného
hygienika SR opätovne obnovené bohoslužby pre verejnosť s istými
obmedzeniami. Na základe uvedeného je potrebné vziať do úvahy nasledovné:
Sv. omše budú od dnes 6. mája 2020 podľa zaužívaného programu
bohoslužieb v našej farnosti. V Černíku bude sv. omša v piatok o 17.30
a v nedeľu o 9.00 hod.
O možnostiach prijímania sviatostí v našej farnosti počas pandémie
COVID-19 sa môžete aj naďalej informovať na telefónnom čísle Farského
úradu Komjatice: 035/6591186 (prípadne e-mailom: komjatice@nrb.sk). To sa
týka aj dohodnutia si času sv. spovede, nakoľko zatiaľ nebolo zmenené
rozhodnutie Úradu hlavného hygienika SR, aby sa sv. spoveď vysluhovala
v exteriéri chrámu (vonku) a nie v uzavretom priestore v spovednici.
Hneď, ako bude známe nové vyjadrenie Úradu hlavného hygienika SR, vás
budeme informovať.
Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky platí
naďalej. Účasť na bohoslužbách od 6. mája je možná, avšak stále dobrovoľná
– aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Dišpenz biskupov pre všetky diecézy
Slovenska od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky zostáva v
platnosti až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú verejné
zhromažďovanie.
Priame
prenosy
svätých
omší
cez
elektronické
médiá
pokračujú. Vysielania priamych prenosov bohoslužieb prostredníctvom
katolíckych a verejnoprávnych médií, ako aj internetových kanálov tam kde je
to možné budú pokračovať aj naďalej.
Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe, alebo javia známky
respiračného ochorenia nie je možná. Prosíme veriacich vo vyššom veku,
aby pre väčšie zdravotné riziko napriek všetkému ešte zvážili svoju prítomnosť
na bohoslužbách.
Pre seniorov v našej farnosti bude vyhradená sv. omša v nedeľu o 7.30
hod. v dolnom kostole. Platí to pre ľudí nad 65 rokov a prosíme seniorov, aby
prednostne využiť toto slávenie. Seniorom nemôžeme brániť, aby prišli aj na inú
svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená. Dôrazne im však pripomíname
podľa odporúčania Úradu hlavného hygienika SR, že úmyslom nie je ich
diskriminovať, ale chrániť ich zdravie.

Účasť na bohoslužbách v chrámoch má byť sprevádzaná službou
dobrovoľníkov, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie týchto pravidiel. Pri
vstupe do chrámov budú umiestnené písomné informácie o platných
opatreniach.
Sedenie a státie v chrámoch je možné len na označených
miestach. V chrámoch budú vhodným a viditeľným spôsobom označené
miesta na sedenie v laviciach (alebo na stoličkách) pri zachovaní pravidla
obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne budú na
podlahe chrámu „do hviezdice“ označené miesta určené na státie, aby medzi
jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové odstupy (okrem členov
spoločnej domácnosti).
V prípade ak nebude stačiť kapacita chrámu, aj tí, ktorí budú stáť vonku
majú dodržať dvojmetrové odstupy. U nás sa pokúsime o ozvučenie
vonkajšieho priestoru pri dolnom kostole v Komjaticiach.
V chrámoch bude zabezpečené vetranie a dezinfekcia. Pravidelne sa budú
dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
laviciach nebudú spoločné knižky, texty, či ružence.
V chrámoch
treba
minimalizovať
možnosť
a dobu
osobného
kontaktu. Preto sa odporúča, aby sväté omše mali kratšie trvanie. Znak pokoja
sa naďalej vynecháva, alebo nahrádza úklonom hlavy. Preto prichádzajme do
chrámov 10 či 15 minút pred sv. omšami, aby sme dodržali aj toto vážne
hygienické hľadisko. Pri východe z kostola je potrebné vychádzanie ľudí s
odstupmi aspoň 2 metre a zabráňme zhlukovaniu.
Hygienické opatrenia naďalej platia aj pre interiéry chrámov. Počas
bohoslužieb musia mať účastníci ústa a nos prekryté rúškom. Pri vstupe do
kostolov bude pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Prosíme
veriacich, aby si každý pri vstupe do chrámu vydezinfikoval ruky. Sväté
prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva naďalej do
rúk. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové
odstupy. Veriacich prosíme, že nakoľko sa koronavírus šíri kvapôčkovou
infekciou, aby nedýchali kňazom na ruky, aby tak neohrozili tých, ktorí
prichádzajú v rade za nimi. Veriaci, ktorí by z vážneho zdravotného dôvodu
nemohli prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozornia kňaza pred
bohoslužbou, a prídu na sväté prijímanie na záver, ako poslední.
Povzbudzujeme a prosíme veriacich o veľkú trpezlivosť, pokoj
a ohľaduplnosť pri dodržiavaní týchto pravidiel v záujme osobného
i spoločného dobra. Prosíme o rešpektovanie pokynov organizátorov,
predchádzajme zbytočným sporom, a prejavme láskavosť aj obetavosť, ktoré
pramenia z našej kresťanskej viery.

