Pokyny pre bohoslužby platné od 1. 10. 2020
Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa od 1. októbra menia hygienické
opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. K už skôr zavedeným
hygienickým a epidemiologickým opatreniam sa pripája predovšetkým obmedzenie
maximálneho počtu účastníkov bohoslužieb na 50 ľudí.

Podmienky verejného slávenia bohoslužieb v kostole Notre Dame
•

vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch je možný len s prekrytými
hornými dýchacími cestami rúškom (treba dbať o správne nasadenie rúška
prekrývajúce nos i ústa);

•

pri vstupe do kostola alebo do príslušných priestorov treba aplikovať dezinfekciu
na ruky alebo použiť poskytnuté jednorazové rukavice (ak sú v kostole k dispozícii);

•

kostol sa otvára 15 minút pred sv. omšou, resp. pobožnosťou. Po sv. omši
prosíme veriacich, aby po krátkej modlitbe opustili kostol, a tak umožnili vykonanie
dezinfekcie pred ďalším duchovným programom rehole;

•

bočná loď kostola (oratórium) je prístupná len pre rehoľné sestry;

•

v kostole treba zachovávať sociálny dištanc, v rámci ktorého je aj aplikované
šachovnicové sedenie a státie, v rámci ktorého sú označené miesta, na ktorých je
možné sedieť. Medzi označenými miestami je vždy jedno miesto neobsadené, pričom
pri sebe môžu sedieť osoby žijúce v jednej domácnosti;

•

je treba dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp.
do lakťového ohybu);

•

z obradov sú úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo
akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;

•

ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu);

•

bohoslužby sú recitované, bez organovej hry a spevu;

•

v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, sú vyprázdnené sväteničky, odstránené
modlitebné knižky a pod.

Podávanie Svätého príjímania
•

Sväté prijímanie sa naďalej podáva do rúk;

•

veriaci si rúško skladajú z tváre až tesne pred prijatím Eucharistie;

•

Sväté prijímanie je možné výnimočne podať aj do úst, a to v prípade, že osoba nie
je schopná prijať Eucharistiu do rúk z fyzických dôvodov (kožná nemoc, chvenie
rúk, nutnosť opierať sa o barle, slabozrakosť, atď.);

•

na Sväté prijímanie majú ísť najskôr veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk.
Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorí do rúk nie sú schopní prijímať,
a rozdávateľ im podá Sväté prijímanie do úst.

Účasť na bohoslužbách
•

biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných bohoslužbách,
ktorý platí od 1. októbra až do odvolania. Otcovia biskupi zároveň žiadajú kňazov,
aby najmä veriacich, ktorí sú vo vyššej miere ohrození, poprosili, nech uprednostnia
sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií či internetu. Ide predovšetkým o ľudí
vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných
zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď.;

•

otcovia biskupi zdôrazňujú potrebu zvýšenej miery vzájomnej ohľaduplnosti, aj
obetavosti, vzhľadom na obmedzenie počtu účastníkov na bohoslužbách a oceňujú
podporu a modlitby veriacich, vďaka ktorým je možné pokračovať vo verejnom
slávení bohoslužieb;

•

biskupi prosia veriacich, aby vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom
jednoty, trpezlivosti a pokoja.

Epidemiologické a hygienické opatrenia
•

kňazi, asistencia i služba v kostole povinne dodržiavajú všetky potrebné
epidemiologické opatrenia a osobitné hygienické zásady pre výkon služby v stave
vysokého epidemiologického rizika. Ostatným by mali ísť príkladom;

•

návštevníci kostola sa riadia usmerneniami služby v kostole;

•

v kostole sa medzi každým liturgickým slávením vykonáva dezinfekcia priestorov,
hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov;

•

pravidelne sú dezinfikované používané bohoslužobné predmety i ďalšie používané
vybavenie.

Vysluhovanie sviatosti pokánia a sviatosti pomazania chorých
Naďalej platí každodenná možnosť individuálneho vyslúženia sviatosti pokánia,
pomazania chorých a Svätého prijímania (viď informácie na samostatnom plagáte
alebo v sakristii).

