
Oznam farského úradu: 
Milí bratia a sestry, farský úrad  vám oznamuje, že od piatka 8. mája 2020 začíname 

v našej farnosti sláviť bohoslužby verejným spôsobom, sv. omša bude o 17.00 hod.,                   
a to za nasledovných podmienok určených Úradom verejného zdravotníctva SR: 

 

- vstup a pobyt v kostole bude umožnený len s rúškami 
- obrady nesmú navštevovať osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo majú 

akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, 
- pri vchode do kostola bude každému aplikovaná dezinfekcia na ruky  
- kašlať a kýchať je potrebné do vreckovky, resp. do lakťového ohybu,  
- sedieť sa bude v každej druhej lavici  
- odstup medzi osobami bude, okrem členov spoločnej domácnosti 2 metre, preto 

bude výhodné, keď členovia spoločnej domácnosti prídu na bohoslužby spolu, čím sa viac 
využijú miesta na sedenie 

- sedieť sa bude na miestach označených nápisom „Miesto na sedenie“ 
- bohoslužby budú zatiaľ recitované  
- na znak pokoja sa nebudú podáva ruky 
- sväté prijímanie sa bude podávať na ruku 
- pre  udržanie odstupov sa sväté prijímanie bude podávať po ukončení sv. omše, 

ostatní budú môcť odísť 
- pri svätom prijímaní budú veriaci stáť na svojom mieste, pretože kňaz 

s eucharistiou príde k ním 
- pri východe z kostola bude potrebné dodržiavať odstup aspoň 2 metre a zabrániť 

zhlukovaniu ľudí. 
- pri vchode do kostola bude určená osoba, ktorá vám ešte podá podrobnejšie 

pokyny 
 

Podľa daných podmienok sa v našom kostole nachádza 90 miest na sedenie, z toho 
je 17 miest na chóre. Okrem toho je pred kostolom postavený stan, kde bude k dispozícii 
ďalších 30 miest na sedenie. Spolu je to 120 miest. Aby sme sa, hlavne na nedeľných 
bohoslužbách zmestili, budú v tomto období bývať 3 sv. omše s nedeľnou platnosťou, 
s nasledujúcim rozpisom: 

 

Prvá sv. omša bude už túto sobotu o 18.00 hod. pre tých, ktorí bývajú v Strednej 
Revúcej od Veľkej Tureckej po Pilnú (bytovku) 

Druhá sv. omša  bude v nedeľu o 8.00 hod. pre tých, ktorí bývajú vo Vyšnej Revúcej                 
od Pilnej nahor. 

Tretia sv. omša sa uskutoční v nedeľu o 11.00 hod. pre Nižnú Revúcu, Rakytov 
a Rakytovec.  

  

Tento oznam si budete môcť prečítať aj na internetovej stránke farnosti a bude 
vyvesený po jednotlivých autobusových zastávkach. 

Určite sme radi, že sa budeme môcť opäť stretávať okolo Pánovho oltára, bude to 
však v obmedzenej forme, ktorá bude od nás vyžadovať aj určité zmeny v našich 
zvyklostiach, nasedieť na svojom mieste, ísť na sv. omšu v inom čase, ako som bol 
naučený, preto sa vyzbrojme veľkou trpezlivosťou a ohľaduplnosťou. Každé čiastočné 
uvoľnenie prináša so sebou aj mnohé nedostatky. Bude však na nás ako sa k dočasným 
pravidlám postavíme a ako ich dokážeme využiť na naše duchovné dobro.  

Ďakujem za pochopenie, váš duchovný otec 


