Usmernenia COVID – od 16.11.2020
Na základe usmernení Úradu verejného zdravotníctva, KBS a nášho arcibiskupa
k aktuálnej situácii v pastorácii, vám ponúkame niekoľko súhrnných informácií.
Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Od 1.10.2020 až do odvolania platí
dišpenz od fyzickej účasti na nedeľnej sv. omši. Verejné bohoslužby sa počas
trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime – šachovnicové sedenie
podľa veľkosti kostola (usmernia vás kurátori).
1. Rozostupy a dištanc
Vo vnútornom priestore kostola sú presne vyznačené miesta na sedenie, so
zachovaním šachovnicového odstupu medzi osobami. Pri vchode do kostola
bude služba a keď bude kostol kapacitne naplnený, poprosia ďalších
prichádzajúcich, aby zostali vonku. Prosíme všetkých o trpezlivosť
a zhovievavosť. Starším odporúčame zostať doma a sledovať prenosy sv. omší
cez TV aj z nášho kostola. Do kostola bude otvorený iba hlavný vchod.
2. Dezinfekcia a rúška
Pri vstupe do kostola bude zabezpečený prostriedok na dezinfekciu rúk a vstup
do kostola bude povolený len s rúškom. Znak pokoja si naďalej nedávame
podaním rúk, len kývnutím hlavou k susedovi.
3. Sv. prijímanie na ruku
Sväté prijímanie v tomto čase budeme podávať výhradne na ruku, a bude sa
podávať aj tým, ktorí stoja vonku, aby nemuseli prechádzať celým kostolom
dopredu. Aj v rade na sv. prijímanie dodržujte odstup. Kto by z vážneho
zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech príde do sakristie
na to upozorniť kňaza pred sv. omšou a tam dostane pokyny.
4. Omša pre seniorov
Nedeľná omša vo farskom kostole o 7:30 bude pre seniorov nad 65 rokov.
V nedeľu bude pridaná sv. omša o 15:00 hod. pre rodiny s deťmi.
5. Sv. omše – birmovanci a prvoprijímajúce deti
Sväté omše vo štvrtky pre birmovancov budú obnovené.
Detské sv. omše v piatky pre deti s rodičmi tiež budú obnovené. Tieto sv.
omše budú výhradne pre nich!!!

6. Vysielanie sv. omší
Sv. omše budeme v priamom prenose ponúkať aj z nášho kostola cez kanál
youtube:
Rimkat – Humenne mesto live
Piatok
Nedeľa

=
=

18:00 sv. omša
10:30 sv. omša (táto sv. omša aj cez HNTV)

7. Sviatosti a iné služby
Krst:
pri nahlasovaní krstu detí sa nič nemení, detaily dohodnete
v kancelárii v úradných hodinách.
Sviatosť zmierenia:
sme vám k dispozícii vždy 30 minút pred sv. omšou,
nie však v spovedniciach, ale v miestnostiach pri
spovedniciach a v miestnosti pri sakristii.
Pomazanie chorých: na zaopatrovací mobil môžete zavolať a požiadať
o túto službu.
Pohreby: pri nahlasovaní pohrebov sa nič nemení.
Kancelária: naďalej sme vám k dispozícii v úradných hodinách.
Zvonček: milodary do zvončeka sa budú dávať až po sv. prijímaní pri
východe z kostola. Ak nás sledujete cez TV prenos a chcete
prispieť milodarom, na našej webstránke je číslo účtu.
Ďakujeme.
*********
Ďalšie aktuálne usmernenia vám budeme dávať na nástenku pred
kostolom a na našu webstránku: www.humenne.rimkat.sk

