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Közegészségügyi előírások a nyilvános szentmisék ünneplésének 
megújításával kapcsolatban a koronavírus-járvány alatt 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 2020. március 10-i nyilvános szentmisék szüneteltetése után a Központi 
Válságstáb határozata alapján 2020. május 6-tól (szerdától) a következő korlátozásokkal engedélyezettek a 
nyilvános szentmisék: 
- 2 méter távolság betartása egymástól 
- szájmaszk használata a templomban is 
- kézfertőtlenítő használata a templom bejáratnál 
- szellőztetés a templomban (ajtók) 
- üres szenteltvíztartó és a kézfogás mellőzése  
- a szentáldozás kézbe való fogadása  
- a templom takarításánál a kilincsek és padok dezinfekciója különösen fontos 

Felmentés a vasár- és ünnepnapi szentmise-kötelezetség alól 
Továbbra is érvényben van a püspök atyák felmentése, vagyis a koronavírus-járvány okozta korlátozások 
végleges megszüntetésééig nem vagyunk kötelesek vasár- és ünnepnapi szentmisén részt venni. 
Ne feledjük, mivel a koronavírus különösen az idősebbek számára jelent kockázatot, ezért a részvételük a 
szentmisén egyelőre megfontolandó! 

Az első szentmise Bélán 2020. május 10-én (vasárnap) 9.30 órakor lesz. Előtte szentgyónási lehetőség lesz. 

Kérjük a Kedves Hívők megértését és fegyelmezett magatartását a korlátozásokkal kapcsolatban!   
Legyünk példamutatóak és felelősségteljesek! Köszönjük! 

___________ 

Hygienické nariadenia pre obnonovenie slávenia verejných svätých omší  
v čase pandémie kornavírusu 

 
S radosťou Vám oznamujeme, že po zákaze slávenia verejných svätých omší odo dňa 10. marca 2020 sa od 
stredy 6. mája 2020 obnovuje ich možnosť pri dodržaní nasledovných hygienických opatrení: 
- 2 metrový rozostup a obsadenie každého druhého radu lavíc 
- zakrytie úst a nosa rúškom aj v kostole 
- dezinfekcia rúk pri vchode do kostola 
- vetranie kostola (otvorené dvere) 
- prázdne sväteničky a vynechanie znaku pokoja 
- forma svätého prijímania “na ruku” 
- pri upratovaní kostola dbáme zvlášť na defiznfekciu kľučiek a lavíc 

Dišpenz od povinnosti účasti na svätej omši v nedeľe a prikázaný sviatok 
Naďalej platí dišpenz otcov biskupov, teda nie sme povinní zúčastniť sa na svätej omši v nedele a prikázané 
sviatky až do odvolania všetkých opatrení súvisiacich s koronavírusom. 
Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na 
bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia! 

Prvá svätá omša v Belej bude v nedeľu 10. mája 2020 o 9.30 hodine, pred ňou bude možnosť svätej spovede. 

Prosíme o ohľadupnlosť a rešpektovanie týchto opatrení! Buďme vzorní a zodpovední! Ďakujeme.
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