USMERNENIE V ČASE PANDÉMIE
Vzhľadom k výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácii a nárastu počtu infikovaných
koronavírusom, rešpektujúc opatrenia platné na Slovensku, veriaci sú dišpenzovaní od
povinnosti zúčastniť sa nedeľnej svätej omše od 1. októbra 2020 do odvolania.
Okrem toho s účinnosťou od 15. októbra 2020 pre všetky farnosti Košickej arcidiecézy
vydávam nasledujúce usmernenie:

•Verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti, procesie, farské streb.1Utia sa nekonajú.
• Farské kostoly zostanú otvorené iba pre súkromnú modlitbu.
• Kňazi slúžia súkromne sväté omše na dohodnuté úmysly, ibaže by si veriaci žiadali preložiť
daný úmysel na iný termín.
• Vo farnostiach, kde je kaplán, nech sa prednostne svätá omša slúži spoločne: farár a kaplán.
Odporúča sa spoločná modlitba časti Liturgie hodín.
• V nedeľu má byť svätá omša slávená vo farskom kostole.
• Na výveske pred kostolom, web stránke farnosti a v bulletine zverejniť:
- čas, kedy je pravidelne otvorený farský kostol pre súkromnú modlitbu
- telefónne číslo, na ktorom je kňaz k dispozícii veriacim, a tiež email
- čas nedeľnej svätej omše, hoci je slávená bez účasti ľudu, aby sa veriaci mohli duchovne
pripojiť vo svojich pnôytkoch.
- farský prenos bohoslužby cez streaming (ak to má farnosť)
- svätá omša z Kaplnky sv. Michala v Košiciach bude vysielaná na www.telke.sk; a tiež na
stránke arcidiecézy každú nedeľu o 10.30
• Farári nech príjmu opatrenia (kúrenie, elektrina a ďalšie) na zníženie nákladov.
• Krst, sobáš a pohrebné obrady môžu byť vykonávané s tým, že platí obmedzenie 1 osoba na
15 štvorcových m etrov v interiéri; v exteriéri nutné d održiavať dvojmetrové rozos tupy.
• Pri vysluhovaní sviatostí je kňaz povinný dodržať všetky platné epidemiologické a hygienické
nariadenia, prípadnú sankciu za ich nedodržanie bude znášať osobne.
• Farská kancelária, úradné hodiny a rezidovanie kňazov zostávajú bez zmeny.
• K sviatosti zmierenia nech sa využije priestor mimo uzatvorenej spovednice či spovednej
miestnosti s pozornosťou venovanou zachovaniu spovedného tajomstva.
• V nemocniciach duchovnú službu chorým a zomierajúcim vykonávajú iba nemocniční
ka pláni, ktorí návštevu konzultujú s lekárom a dodržia jeho usmernenie.
• Návšteva chorého v domácnosti
- pred návštevou sa telefonicky informovať, či nejde o chorého v karanténe alebo či je niekto
v domácnosti v karanténe; dodržať ochranné opatrenia, rúško, prípadne rukavice;
- pomazanie sa môže udeliť pomocou vatovej tyčinky alebo vatového tampónu;
- návštevu obmedziť na minimálne potrebný čas;
- nezabudnúť na dostatočné umytie vlastných rúk pred a po návšteve chorého;
- poznamenať si kontakt, komu bola poskytnutá služba, kvôli prípadnej karanténe.
• Farské katechézy budú pokračovať po uvoľnení zákazu luomadných podujatí.
• Plánovaná zbierka na misie (18.10.) a zbierka na Rádio Lumen (15.ln . sa
v náhradných termínoch, ktoré budú určené dodatočne.
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