
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresa obchodného partnera 
 
 
 
 
   V Ptičí dňa 18.04.2021 
 

VEC:   

Najnovšie usmernenia pre veriacich ohľadom účasti v kostole na svätej omši. 

 

Milí moji farníci!  
 
Zaiste ste sa z médií dozvedeli o tom, že po necelých štyroch mesiacoch tvrdých 

opatrení a izolácie kvôli COVIDU-19 nastáva od pondelka 19.04.2021 isté uvoľnenie opatrení, 
ktoré boli prijaté štátnymi orgánmi SR. Dotýkajú sa aj účasti veriacich na svätej omši 
a bohoslužbách. Všeobecné nariadenia sú tieto:  

1. Kapacita  miest v kostole je podmienená 15 štvorcovými metrami na 1 osobu. 
Výnimkou sú deti do 10 rokov v sprievode svojho rodiča.  

2. Nie je potrebný platný antigénový test, ako to bolo spočiatku prezentované 
v médiách.  

3. Je potrebné dodržať všetky hygienické nariadenia (prekryté dýchacie cesty 
respirátorom a prevedená dezinfekcia rúk).  

 
Naše partikulárne nariadenia:  
1. Pol hodiny pred začiatkom sv. omše sa zapnú kostolníkom zvony, ktoré nás pozývajú 

na sv. omšu. Modlitba sv. ruženca sa ešte v tomto čase spoločne v chráme nemodlí. Veľmi 
odporúčam pomodliť sa ju doma.  

2. Pred dverami bude stáť kurátor (člen farskej rady), ktorý bude dohliadať na to, aby sa 
zaplnili označené určené miesta. Po zaplnení požadovaných miest sa kostol uzatvorí. Pri 
súčasnom nariadení je to 20 miest vo farskom kostole v Ptičí a 30 miest vo filiálnom kostole 
v Chlmci.  V tomto počte je zarátaná aj celková asistencia pri slávení sv. omše (kňaz, miništrant, 
kantor, kostolník, lektor a 3 rodinní príslušníci, za ktorých sa slúži úmysel.) Ak bude priaznivé 
počasie v patričnom rozostupe od seba je možné stáť aj vonku, preto prosím o dostatočné a 
fungujúce ozvučenie týchto priestorov. Stále je v platnosti dišpenz otcov biskupov od neúčasti 
na sv. omši.   
             Tak zatiaľ asi toľko.....Veľmi sa teším na spoločné stretnutie pri Pánovom oltári. 
 
 
 
  
 S úctou  
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           Mgr. Jozef Hermanovský 
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