Inštrukcie k niektorým pastoračným aktivitám v čase zákazu verejných bohoslužieb
- Chorí ľudia, ako aj tí, ktorí pociťujú príznaky chorobynech zostanú doma, taktiež aj
tí, ktorí majú oslabenú imunitu.
- Veriaci aj kňazi nech dodržiavajú prísne hygienické predpisy. V kostole nech sa
nepodávajú ruky.
- Nech sa v našich chrámoch nekonajú verejné sväté omše a inéverejné pobožnosti
(krížová cesta v kostole atď.)
- Kňazi nech slúžia svätú omšu súkromne, nech ju však verejne nevyhlasujú, aby nešlo
o verejné zhromaždenie.
- Súkromné sväté omše nech sa nekonajú v čase, keď v chráme (tradične) bývajú verejné
sväté omše.
- Kostoly nech sú otvorené pre súkromnú modlitbu.
- Je možné individuálne vysluhovať sviatosť zmierenia. Napríklad hodinu pred tým
alebo hodinu po tom, ako zvykla byť svätá omša. Sviatosť zmierenia sa môže vysluhovať
len na miestach, kde je mriežka opatrená fóliou, tak ako to bolo uvedené v nariadení
KBS zo dňa 6.3.2020. Vysluhovanie sviatosti zmierenia nech nemá verejný charakter,
teda nech tam nie je väčší počet ľudí. Kňaz môže sedieť v spovednici aj dlhší čas.
- V čase obvykléhoslávenia svätej omše aj počas sviatosti zmierenia sa môže vystaviť
Oltárna sviatosť k poklone.
- Kňaz môže podať ľuďom sväté prijímanie individuálne. Sväté prijímanie nech sa
podáva na ruku. Ak by niekto trval na prijímaní do úst, nech ide posledný v rade. Ak
náhodou niekto kňazovi oblizne prst, ten si má hneď umyť alebo vydezinfikovať ruku.
Taktiež nech nie je z rozdávania sv. prijímania verejná akcia.
- Pohreby sa môžu vykonávať, ale nech sú radšej bez svätej omše. Ak by mali byť so
svätou omšou, tak nech je na nej prítomný len úzky okruh príbuzných, aby to nebolo
vyhlásené za verejné zhromaždenie. Nech sa pohrebné sväté omše radšej odslúžia po
čase verejného zákazu.
- Ak sú dohodnuté krsty, nech sa vyslúžia len v kruhu najbližšej rodiny, avšak je lepšie ich
preložiť na neskôr.
- Keďže je čas rekolekcií, kňazi si môžu súkromne bez ľudí odslúžiť spoločnú svätú omšu
a potom mať prednášku a obed vo fare.
- Nech všetky aktivity nemajú verejný charakter.
- Diecézny biskup prosí, aby kňazi dôsledne zachovávali tieto inštrukcie, aby sme sa
tak chránili pred šírením vírusu a predĺžením zákazu verejných bohoslužieb.
- Diecézny biskup vyzýva k poslušnosti voči civilnej autorite. Hoci je to pre nás
nepríjemné, ale vieme, že pred Pánom Bohom poslušnosť verejnej autorite prináša Božie
požehnanie.
_____________________________________________________________________

Pripájame krátke usmernenie k podávaniu svätého prijímania na ruku:
Prosíme kňazov, aby poučili veriacich, ako majú pristupovať k svätému prijímaniu.
Veriaci majú pristupovať k svätému prijímaniu tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške
hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou
rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto.
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