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FARSKÉ OZNAMY
aktualizované 2.11.2020


Milí farníci, na základe Uznesenia Vlády SR z 28. 10. 2020 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých,
ktorí sa vedia preukázať:
a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020
do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)
b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového
testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020
do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní.



Praktické informácie vo farskom kostole:



Svätá omša:

















Osobná modlitba + sv. zmierenia a sv. prijímanie:










„Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov“
(vrátane kňaza).
Na sv. omšu budeme opäť používať zapisovanie do tabuľky na http://svatyjur.fara.sk/zapisovanie/
Na sv. omšu môžu prísť tí, na ktorých úmysel sa slávi sv. omša. Ten, kto dal úmysel na sv. omšu,
nech si, prosím, zabezpečí okrem seba ďalších dvoch, s ktorými sa bude tejto sv. omše môcť
zúčastniť. (Ak ste dali úmysel a nemôžete sa na sv. omši zúčastniť, z tabuľky slovo „reservé –
úmysel“ prosím vymažte, aby sa mohol zapísať hocikto iný z farnosti.)
Okrem toho sa môžu sv. omše zúčastniť ďalší dvaja farníci, ktorí nech sa zapíšu do tabuľky na
svatyjur.fara.sk/zapisovanie.
Sv. omša je o 17.00 hod. (Pred sv. omšou od 16.30 hod. možno pristúpiť ku sviatosti zmierenia.)
Výnimkou je nedeľná sv. omša vo farskom kostole, ktorá je prenášaná
v priamom prenose. Nedeľný úmysel bude odslúžený. Na sv. omšu kvôli nedeľnému
prenosu potrebujeme tých, ktorý prenos zabezpečujú a zapájajú sa do liturgie. Z toho dôvodu sa
v nedeľu nebude dať zúčastniť ani tým, ktorý úmysel nahlásili.
Tabuľka na nový týždeň bude aktualizovaná vždy v sobotu večer.
Nakoľko sme boli upozornení, že pri tejto forme zapisovania môže dochádzať k porušovaniu
ochrany osobných údajov, prosíme, aby ste neuvádzali svoje mená a priezviská.
Iste, nie každý má prístup k internetu, no každý má niekoho, kto túto možnosť má. Preto pozývam
mladších o záujem pre starších, resp. nech starší zavolajú svojim deťom, či vnukom a zapíšu ich.

„Chrámy môžu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí (podávanie svätého
prijímania, svätá spoveď). Vysluhovanie sviatostí však treba uskutočňovať individuálnym spôsobom
- tak, aby nenadobúdalo charakter hromadného podujatia.
Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou
chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu.“
Vo farskom kostole max. 28 účastníkov (vrátane kňaza).
Počas týždňa od 17.30 hod. do 18.00 hod. a v nedeľu od 10.00 hod. do 12.00 hod. je kostol
otvorený pre osobnú modlitbu s možnosťou prijať sv. prijímanie alebo sv. spoveď.
Podávanie sv. prijímania:
- počas týždňa o 17.45 hod. a o 18.00 hod. (podľa potreby aj častejšie)
- v nedeľu o 10.30 hod., 11.00 hod., 11.30 hod. a o 12.00 hod. (podľa potreby aj častejšie)
Do tabuľky sa nezapisujeme.

Sväté omše a prijatie sviatostí v kláštornom kostole nie sú verejné. Úmysly sv. omší budú odslúžené tak,
ako boli nahlásené (uvedené v oznamoch).

