NOVÉ OPATRENIA PLATNÉ OD 10.12.2021
1. Sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba v režime OP
("očkovaní a tí, ktorí prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch"):
a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2, môže prísť na bohoslužbu
aj väčší počet osôb ako 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25 m2,

b) pre chrámy s plochou menšou ako 750 m2 platí počtový limit
30 osôb v režime OP na bohoslužbu,
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass alebo
potvrdenie o prekonaní ochorenia
2. Bohoslužby v Budmericiach:
Pre Budmerice je stanovený počet na bohoslužbe max. 33 osôb
(aj s kňazom a asistenciou).
Kto sa nedostane na sv. omšu, môže pristúpiť k sv. prijímaniu
pred sv. omšou alebo po sv. omši (aj neočkovaní).
Po sv. omšiach bude možnosť pristúpiť aj k sv. spovedi okrem nedeľnej sv. omše
o 7:30 hod. Sv. prijímanie sa bude rozdávať pri bočných dverách pri oltári. Do kostola
nevstupujte. Pre ostatných je povolená len individuálna pastoračná činnosť (od 5:00
do 20:00).
V nedeľu budú v Budmericiach sv. omše o 7:30 hod. a 10:30 hod.

3. Bohoslužby v Jablonci:
V Jablonci je povolená účasť na bohoslužbe pre max. 30 osôb v režime OP
(aj s kňazom a asistenciou). Covid pass treba nosiť so sebou!
Kto sa nedostane na sv. omšu, môže pristúpiť k sv. prijímaniu
pred alebo po sv. omši (aj neočkovaní). Sv. prijímanie pred a po sv.omši
sa bude rozdávať pri vstupe do kostola. Do kostola nevstupujte.
Po sv. omšiach bude možnosť pristúpiť aj k sv. spovedi (okrem nedeľnej
sv. omše). Sviatosť zmierenia (sv.spoveď) a sv. prijímanie bude možné
prijať polhodinu po sv. omši, podľa potreby aj dlhšie. Prípadne
po dohode na tel. 0918 650 744.
Pre ostatných je povolená len individuálna pastoračná činnosť
(od 5:00 do 20:00).
V Jablonci budú sv.omše ako obvykle v stredu a v nedeľu.

Prvá sv.omša bude v nedeľu 12.decembra o 9:00 hodine.

