
Pravidlá účasti na svätých omšiach od 12. decembra 2021 

Budeme sa riadiť počtom podľa nariadenia 1 osoba na 25 m2. 

V našom kostole je to 20 osôb. Tento počet je striktný a nesmieme 

ho prekročiť. Vždy ide o jednu osobu, nie o rodinu. Aj keď je to 

dieťa alebo člen jednej domácnosti, počíta sa samostatne.            

Striktne sa budú kontrolovať počty pomocou lístkov. Lístky budú 

pre každého, kto chodí do kostola, bez rozdielu, a chce prísť 

na sv. omšu. Kto cíti akékoľvek príznaky ochorenia alebo si je 

neistý svojím zdravotným stavom, nech sleduje prenosy on line.   

Aby sme dodržali počty, budú nasledovné pravidlá: 

1. Vstup na sv. omšu bude len s lístkom. Na lístku bude 

konkrétny dátum a čas sv. omše. Jedná sa o sv. omše v sobotu 

večer, v nedele a počas vianočných sviatkov. 5 minút pred 

sv. omšou sa kostol zamkne. Dodatočný príchod na sv. 

omšu nebude možný.  

2. Lístky sa budú vydávať v kostole, pri vstupných dverách, 

po sv. omšiach. Po každej sv. omši cez víkend aj v týždni 

bude možnosť si vyzdvihnúť lístok. Lístok si je možné 

zarezervovať aj telefonicky (0904 738 668) alebo mailom: 

m.michalmalis@gmail.com. Na jednu rodinu si môžete 

zarezervovať max. 3 lístky. Na sv. omši môžu byť len tí 

ľudia, ktorí budú mať lístok a rezerváciu na konkrétnu sv. 

omšu. Kto ide v sobotu večer, nech v nedeľu dá priestor 

druhým. Alebo ak niekomu už neostane miesto vo sviatočný 

deň, môže prísť na sv. omšu aj vo všedný deň, keď je menej 

ľudí na sv. omši v kostole. Stále platí aj dišpenz, teda 

oslobodenie od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu 

a v prikázaný sviatok. Keď sa vám nebude dať prísť, dajte, 

prosím vedieť, aby sme lístok posunuli druhým.                                                                                    

Stále platia pravidlá nosenia respirátora, dezinfekcia 

rúk a lavíc a rozostupy. Prosím, aby sme využili celú plochu 

kostola a nezdružovali sa na jednom mieste.                                                                                 

Pravidlá s lístkami platia od soboty 18. decembra.  
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