
Podmienky v našej farnosti: Bohoslužby v čiernych okresoch 

Sväté omše budú takto 

Pondelok 

06:30         v režime pre plne zaočkovaných (slávená v kostole / 100) 

16:00         v režime základ (slávená v kostole / 15 + kňaz) 

18:00         v režime pre plne zaočkovaných (slávená v kostole / 100) 

 

Utorok  

06:30         v režime pre plne zaočkovaných (slávená v kostole / 100) 

16:00         v režime základ (slávená v kostole / 15 + kňaz) 

18:00         v režime pre plne zaočkovaných (slávená v kostole / 100) 

 

Streda  

06:30         v režime pre plne zaočkovaných (slávená v kostole / 100) 

16:00         v režime základ (slávená v kostole / 15 + kňaz) 

18:00         v režime pre plne zaočkovaných (slávená v kostole / 100) 

 

Štvrtok  

06:30         v režime pre plne zaočkovaných (slávená v kostole / 100) 

16:00         v režime základ (slávená v kostole / 15 + kňaz) 

18:00         v režime pre plne zaočkovaných (slávená v kostole / 100) 

 
Piatok  

 

06:30         v režime pre plne zaočkovaných (slávená v kostole / 100) 

16:00         v režime pre plne zaočkovaných (slávená za účasti detí / 100) 

 18:00         v režime pre plne zaočkovaných (slávená v kostole / 100) 

Sobota  
07:00         v režime pre plne zaočkovaných (slávená v kostole / 100) 

18:00         v režime pre plne zaočkovaných (slávená v kostole / 100) 

Nedeľa 

06:30         v režime pre plne zaočkovaných (slávená v kostole / 100) 

07:30         v režime pre plne zaočkovaných (slávená v kostole / 100) 

 09:00 P      v režime pre plne zaočkovaných (slávená v kostole / 100) 

 10:30         v režime základ (slávená na futbalovom ihrisku / 700) 

 

Režim plne zaočkovaní: 100 veriacich v kostole 

Režim základ: na 25m2 jeden veriaci ( u nás všetkých 16 = kňaz + 15 veriacich) 

❖ Prosíme o rešpektovanie slávenia svätých omší v jednotlivých režimoch. Pre veriacich 

v kostole, aj pre tých, ktorí pre nedostatok miesta ostali vonku pri kostole, platí jeden režim.  

❖ Kostol sa bude otvárať 20 minút pred svätou omšou, 5 minút pred svätou omšou sa uzavrie 

(počas slávenia svätej omše nebude možnosť vstúpiť do kostola)!  

❖ Modlitba ruženca súkromne v rodinách!!!!  

❖ Bude otvorený iba hlavný vchod. Pri vstupe do kostola prosím hodiť do pripravenej krabice 

lístok so svojimi iniciálkami (meno a priezvisko, presná adresa, telefónny kontakt), aj tí, 

ktorí ostanú sedieť vonku pri kostole.  

❖ Pri každej svätej omši je potrebný zoznam účastníkov. (prosím pripravte si tieto lístky doma 

a vždy pri príchode na svätú omšu, hoďte do krabice. Ďakujem za spoluprácu!!) 

❖ Chór kostola aj kaplnka Sedembolestnej bude uzatvorený.  

❖ Miesta sa sedenie budú presne označené.  

❖ Tí, ktorí sa pre obmedzený počet nedostanú do kostola na svätú omšu, môžu pri dodržaní 

vzájomných rozostupov dva metre a s použitím rúška zostať pred kostolom a počas svätej 

omše ísť na sväté prijímanie, ktoré sa im prinesie ku vchodu do kostola.  

❖ Pri vstupoch do kostola si dezinfikujte ruky, respirátory v kostole sú povinné! Pre tých, 

ktorí sedia na svätej omši vonku - rúško!!!! 

❖ Prosím noste respirátor tak ako sa má, nech prekrýva celé horné dýchacie cesty (ústa aj nos). 

❖ Deti do 12 rokov a 2 mesiacov, sa berú ako zaočkované!!!!!!!! 


