
Obnovené verejné slávenie bohoslužieb od 19. apríla 

Od pondelka 19. apríla je obnovené verejné slávenie bohoslužieb v kostole Nanebovzatia 
Panny Márie Notre Dame. Spôsob slávenia je podmienený aktuálnymi epidemiologickými 
opatreniami  Úradu  verejného  zdravotníctva  SR  pre  verejné  slávenie  bohoslužieb, 
nariadeniami Arcibiskupského úradu v Bratislave a podmienkami rehoľného spoločenstva 
(keďže ide o priestor využívaný ako interný kláštorný priestor pre každodenný duchovný 
život rehole, pričom viacero sestier je v pokročilom veku a vzhľadom na vek, či chronické 
ochorenia patrí do rizikovej skupiny).

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 (správne nasadený respirátor min. FFP2);

• 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.  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  (ak nie je 
uvedené inak pre konkrétne slávenie);

• počet  návštevníkov  v  kostole  alebo  obdobnom  priestore  v  jednom  okamihu 
nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru 
určeného pre návštevníkov.  Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 
rokov v sprievode dospelej osoby;

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

• 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);

• v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, sú vyprázdnené sväteničky.

Časy slávenia slovenských svätých omší

• pondelok-piatok (pracovné dni) – 16.30

• sobota, nedeľa a prikázané sviatky počas dní pracovného pokoja – 10.30

Podávanie Svätého príjímania

• Sväté prijímanie sa od 19. apríla naďalej prednostne podáva do rúk;



• veriaci si skladajú respirátor 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 nedeľných a sviatočných bohoslužbách

• kvôli  limitovaným  možnostiam  účasti  na  bohoslužbách  sú  veriaci  i  naďalej 
oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú 
až  do  úplného  uvoľnenia  opatrení  vo  zvýšenej  miere  prenášané  aj  cez  katolícke 
médiá alebo sociálne siete.

Epidemiologické a hygienické opatrenia

• návštevníci kostola sa riadia usmerneniami služby v kostole;

• kňazi,  asistencia  i  služba  v  kostole  dodržiavajú  všetky  potrebné  epidemiologické 
opatrenia a hygienické zásady;

• 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

Každodenné  individuálne  vysluhovanie  sviatostí  po  verejnom  slávení  sv.  omší  zostáva 
v platnosti (ide o vyslúženie sviatosti zmierenia, pomazania chorých a prípadne i podanie 
Eucharistie). Je vhodné sa dopredu prihlásiť, keďže vysluhovanie je obmedzené časovámi 
možnosťami  a  priebežným  vykonávaním  dezinfekcie.  Nahlásiť  sa  vopred  je  možné 
telefonicky (0911 263 667), resp. e-mailom (notredame@ba.ecclesia.sk) na konkrétny čas1:

• od 17.25 do 18.30 v pondelok až v piatok

• od 11.25 do 12.30 v sobotu

• od 11.45 do 13.00 v nedeľu

Samozrejme je možné nahlásiť veriaceho vo vážnom stave, ku ktorému z dôvodu choroby či 
veku príde kňaz vyslúžiť sviatosti domov, či do zdravotníckeho zariadenia (ak to aktuálne 
hygienické a epidemiologické opatrenia dovoľujú).2

1 Vzhľadom na ochranu osobných údajov nežiadame uvádzať pri prihlasovaní svoje meno a priezvisko, prípadne 
ďalšie osobné údaje.

2 V prípade vysluhovania sviatostí návštevou kňaza v dome alebo v zdravotníckom zariadení vyžadujeme uviesť 
meno a priezvisko, adresu a prípadne tel. kontakt z oprávneného dôvodu možnosti vykonania pastoračnej služby. 
Zadané osobné údaje sa ďalej nespracúvajú a neuchovávajú v žiadnej databáze.
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