Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb
Drahí bratia a sestry, tak konečne sme sa dočkali. V pondelok boli zverejnené prvé
informácie, ktoré sa týkajú obnovenia verejného slávenia bohoslužieb. Od piatku 8.5. budú
verejné bohoslužby aj v našich dvoch kostoloch, dovtedy musíme zabezpečiť niektoré
náležitosti, ktoré sa týkajú hygieny, organizácie či elektronického zápisu. Samozrejme
kapacita sa nedá využiť ešte naplno, preto počet miest v kostoloch bude limitovaný, aby
mohli byť medzi veriacimi požadované rozostupy 2m: Farský kostol sv.Ignáca z Loyoly
bude mať kapacitu 40 + 10 (loď kostola + chórus) a Kostol sv.Petra a Pavla na Vyšnom
konci 50 + 10 (loď kostola + chórus).
Zapisovať sa bude dať na našej webovej stránke www.cierne.fara.sk cez elektronický
formulár na konkrétnu svätú omšu. Keďže záujem bude zrejme väčší ako sú naše
momentálne možnosti, poprosím sa zapísať jednej osobe, predovšetkým čo sa týka nedele
alebo soboty večer (v sobotu večer bude sv.omša o 18,30 h s platnosťou na nedeľu
v Kostole sv.Petra a Pavla na Vyšnom konci), iba raz za tieto 2 po sebe idúce víkendy.
Ohľadom svätých omší počas týždňa, na tie všeobecne chodilo menej ľudí a preto
spomínané kapacity by mali stačiť pre všetkých, ktorí prejavia záujem, ale tiež sa prosím
radšej zapíšte. Vždy však pamätajme aj na ostatných, aby každý mal možnosť aspoň raz byť
za toto obdobie (do ďalšej 4. fázy uvoľňovania podmienok) osobne v kostole. Starším
a skúsenejším, verím, že pomôžu so zápisom ich deti či vnúčatá. Na svätú omšu stačí prísť
10 min pred začatím, svätý ruženec sa pomodlite doma.
Pri vstupe do kostola poprosím, aby si každý dezinfikoval ruky či už vlastnou dezinfekciou,
alebo tou, ktorá tam bude nachystaná. Poprosím, aby ste zachovávali usmernenia
usporiadateľov a sadali si na vopred označené miesta. Keď sa kapacita kostola naplní,
ostatní musia zostať stáť vonku a tiež dodržať dvojmetrové odstupy. Sväteničky zostávajú
naďalej prázdne, v laviciach nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. V rade na
sväté prijímanie budeme takisto zachovávať dvojmetrové odstupy.

Zároveň pripomínam vyjadrenie Sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska: "Majme na
pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v
platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech
veriacim zdôraznia, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka
nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom
katolíckych a verejnoprávnych médií. Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s
väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto
veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.“

Ja pridávam, že vysielať naživo budeme svätú omšu aj prostredníctvom nášho YouTube
kanála: Farnosť Čierne naživo a to už tradične v nedeľu o 10,15 h.
„Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto
pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny
organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným
sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej
kresťanskej viery."
Už sa veľmi teším na osobné stretnutie pri slávení svätých omší z našich kostolov.
S úctou a v modlitbe Peter Švec, farár

Najbližšie sväté omše v našej farnosti:

Piatok 8.5.2020 17,30 Farský kostol sv.Ignáca z Loyoly
Sobota 9.5.2020 18,30 Kostol sv.Petra a Pavla na Vyšnom konci
(s platnosťou na nedeľu)
Nedeľa
7,20 Farský
8,45 Vyšný
10,15 Farský
10.5.2020

