
POKYNY, KTORÉ JE POTREBNÉ ZACHOVAŤ 
PRI VEREJNOM SLÁVENÍ BOHOSLUŽIEB OD 6.5.2020. 

 

 Stále platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach v nedele a sviatky. 
Účasť na sv. omšiach je dobrovoľná - nemáme hriech, ak sa ich nezúčastnime. 
Odporúča sa, aby tí, ktorí sa fyzicky nezúčastnia na sv. omši, pripojili prostredníctvom médií 
k vysielanej sv. omši (TV LUX, Rádio LUMEN) a nezabúdali na prax duchovného sv. prijímania. 
Pokúsme sa i keď pred televíziou, bez kávy či odbiehania k sporáku a aj oblečením sláviť nedeľnú 
sv. omšu, ako keby sme boli v kostole.  
 

 Ľudia s príznakmi chrípky a nádchy nech sú doma a nechodia na sv. omšu.     
 

 Pre všetkých platí povinnosť nosiť rúško, ktorým si zakryjeme ústa a nos.  
 

 Uprednostniť recitovanú formu pred spevmi. Recitovať bohoslužby.  
Spevy sú vhodné: úvod, v nedeľu žalm, príprava obetných darov, sv. prijímanie.  
 

 Seniori nech zvážia svoju prítomnosť na bohoslužbách. Koronavírus 
predstavuje väčšie riziko hlavne pre nich a ľudí chorých vážnou diagnózou.  
Som si vedomý, vašej veľkej túžby byť na sv. omši vo vlastnom kostole, ale i strachu z nákazy. 
Zároveň vám ďakujem za vaše modlitby, odriekania, obety a tiež finančné milodary, ktoré na 
podporu nášho kostola s vnútorným presvedčením konáte. No zároveň vás prosím, buďte trpezliví 

a vyčkajte. Zo ♡ vám ďakujem. 
 

 Jedna sv. omša v nedeľu bude vyčlenená pre ľudí nad 65 rokov a seniori 
majú využiť práve toto slávenie. Nemožno im však brániť, ak prídu na inú svätú 
omšu. Úmyslom nie je ich diskriminovať, ale chrániť ich zdravie.  
Ak seniori budú mať mladší sprievod, ten nech radšej zostane vonku. Pre ľudí nad 65 r. to 
bude v sobotu s platnosťou na nedeľu.  
 

 Jedna sv. omša v týždni v STREDU bude vyčlenená len pre RODINY S DEŤMI 
(nielen žiaci 3. roč.). V PIATOK bude vyčlenená len MLÁDEŽ.  
Na tieto sv. omše bude prednostne púšťaná konkrétna skupina. Tiež je potrebné sa 
nahlásiť. Prosím o rešpektovanie tohto rozdelenia sv. omší.  
 

 Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať určení ľudia z farnosti.  
Prosím o trpezlivosť a dodržiavanie ich pokynov. 
 

 V kostole budú viditeľne označené miesta, kde veriaci môžu sedieť alebo 
stáť pri zachovaní dvojmetrových odstupov.  
Keď bude kostol kapacitne naplnený, prosím ďalších prichádzajúcich, aby zostali vonku, kde bude 
zabezpečený aspoň zvukový prenos. Aj vonku je potrebné dodržať dvojmetrové rozostupy. 
 

 V kostole je potrebné pravidelne vetrať, dezinfikovať kľučky a ďalšie plochy.  
 

 Znak pokoja vynechávame - nepodávame si ruky, pozdravíme sa úklonom 
hlavy, pozdvihnutím ruky.  
 

 Sväteničky sú prázdne, v laviciach nesmú byť spoločné knižky, ružence.  
Ak si prinesiete na sv. omšu modlitebnú knihu, prosím, vezmite si ju po skončení sv. omše domov. 
 

 Pri vstupe do kostola si veriaci ošetria ruky pripravenou dezinfekciou, 
prípadne môžu mať vlastný malý dezinfekčný prostriedok. Rovnako si treba 

dezinfikovať ruky pred sv. prijímaním.  
Podobne aj kňaz použije dezinfekciu na ruky pred rozdávaním sv. prijímania veriacim.  
 



 Sv. prijímanie sa podáva do rúk na základe dovolenia biskupskej konferencie.  
Buďme rozumní a nešpekulujme o forme prijímania Eucharistie na ruku, a v pokore i vďačnosti 
prijmime sväté Božie telo do svojich rúk, a svojho života. Ukážme či rešpektujem rozumné 
nariadenie biskupov. Alebo platí: koľko farnosti, ľudí - toľko biskupov? 
 

 V rade na sväté prijímanie je tiež potrebné zachovať dvojmetrové odstupy.  
Po prijatí Eucharistie na ruku, je potrebné odstúpiť nabok a pred kňazom vložiť Eucharistiu do úst 
a následne odísť na svoje miesto. Nemusíte sa nikde ponáhľať, vyčkajte až človek pred vami 
odíde na svoje miesto. 
 

 Kto z vážneho zdravotného dôvodu nemôže prijať Eucharistiu do rúk, nech na 
to upozorní kňaza pred sv. omšou a príde na sv. prijímanie ako posledný.  
 

 Hlavný hygienik SR Ján Mikas v utorok (6.5.) vydal zoznam opatrení 
týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb. Jedným z týchto 
opatrení je: „zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej 
domácnosti) bol minimálne 2 metre“. Teda „pravidlo združeného sedenia ľudí 

z jednej domácnosti“ aj v interiéri kostola je POVOLENÉ. 
  

 Pri odchode zo slávenia Eucharistie, sa rovnako ako pri príchode bude riadiť 
vychádzanie, aby to nebolo húfne. Zachovajme dvojmetrové odstupy.  
Prosím, aby sme pred kostolom nevytvárali debatné krúžky, stále totiž platí zákaz 
zhromažďovania. Buďme disciplinovanejší, ako sme v obchodných reťazcoch.  
 

 Pri odchode zo slávenia Eucharistie, ak budete chcieť môžete  podporiť chod 
kostola.   
Z dôvodu plynulosti vychádzania, prosím, aby za celú rodinu dal iba jeden člen. Ďakujem 
za vašu štedrosť. 
 

 Spovedá sa v upravených priestoroch (ideálne - kňaz je uzavretý a oddelený, 
penitent je v otvorenom priestore), alebo v exteriéri. 
Po skončení spovedania musí, byť kostol vyvetraný. Ďakujem 

 

 
AKO SA BUDE ZABEZPEČOVAŤ ÚČASŤ NA SLÁVENÍ EUCHARISTIE OD 6.5.2020:  

 

 

1. Nahlásený človek bude zapísaný, pre lepšiu organizáciu a spravodlivejšie rozdeľovanie, 

aby sme sa - kto chce - mohli vystriedať.  

Účasť na slávení Eucharistie (a to na celý týždeň) budeme riešiť nahlasovaním 

prostredníctvom mobilného kontaktu vždy  IBA v PONDELOK a UTOROK:  

Šarišské Michaľany - volajte od 8:00 - 10:00 na t.č. 0911 368 759 

Ostrovany - volajte od 8:00 - 10:00 na t.č. 0902 258 263 

2. Prioritne nech je na sv. omši rodina, ktorej úmysel bude slúžený (nahláste počet ľudí). 

3. Potom sa kostol bude zapĺňať, až do naplnenia kapacity. Ostatných prosím o trpezlivosť, 

aby zostali pred kostolom.  

4. Samozrejme všetko bude závisieť aj od záujmu farníkov byť na slávení Eucharistie. 

Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie telefónnych časov. 



AKO SA BUDE ZABEZPEČOVAŤ VYSLUHOVANIE SV. ZMIERENIA OD  6.5.2020:  
 

 

Túžba prijať sv. zmierenia (na termín) budeme riešiť nahlasovaním prostredníctvom 

mobilného kontaktu  IBA v PONDELOK a UTOROK:  

Šarišské Michaľany - volajte od 8:00 - 10:00 na t.č. 0911 368 759 

Ostrovany - volajte od 8:00 - 10:00 na t.č. 0902 258 263 
 

Spovedajúci dostane presný čas kedy má prísť (časenku ). Prosím o dochvíľnosť, aby sme sa 
vyhli nedovolenému zhromažďovaniu, ktoré je stále zakázané. Prosím o trpezlivosť.  
Spovedná služba bude každý týždeň, takže na každého kto bude potrebovať bude mať možnosť 
aspoň raz do mesiaca.  
 
 

Pondelok Šarišské Michaľany 16:00 17:45 Pracujúci 

Utorok 
Šarišské Michaľany 10:00 11:30 Dôchodcovia 
Ostrovany 15:30 17:00 Deti + Pracujúci 

Streda 
Šarišské Michaľany 8:00 9:30 Dôchodcovia 

Ostrovany 9:45 11:15 Dôchodcovia 
Piatok Šarišské Michaľany 16:00 17:30 Deti a mládež 

 
 

SPOVEDNÁ SLUŽBA A ČAS SPOVEDANIA SA BUDE KAŽDÝ TÝŽDEŇ AKTUALIZOVAŤ.   
 
 

Všetky konkrétnosti k sláveniu bohoslužieb sa tu opísať nedajú.  
Hľadajme a zachovajme rovnováhu medzi opatrnosťou a odvahou.  
Zbytočne neprovokujme nezainteresovaných.  
Vydržme a počkajme ešte niekoľko týždňov, pokiaľ sa situácia viac priblíži  
k normálnemu stavu. Ďakujem Vám. 


