
Vzhľadom  na  súčasnú  kritickú  situáciu,  spôsobenú  vírusom
COVID-19, pristúpilo presbyterstvo k neľahkému, ale rozumnému,
rozhodnutiu obmedziť konanie bohoslužieb. Bohoslužby sa budú
konať iba v týchto dňoch:

27. 12. 2020 (nedeľa)
10:00 pre seniorov (65+) s Večerou Pánovou

15:00 ostatní s Večerou Pánovou

3. 1. 2021 (nedeľa)
10:00 pre seniorov (65+)

15:00 ostatní

10. 1. 2021 (nedeľa)
10:00 pre seniorov (65+)

15:00 ostatní

Pre  prípadné  ďalšie  zmeny  sledujte  zborovú  stránku
www.reformovani.sk.  Informovať  sa  tiež  môžete  telefonicky  na
0902 289 910 alebo mailom na miroslavkoval@gmail.com.

Buďme rozumní a trpezliví a verím, že vianočné sviatky v roku
2021 budeme môcť sláviť už bez takýchto prísnych obmedzení.

Mgr. Miroslav Kovaľ, farár



Pri  bohoslužbách  je  potrebné  dodržiavať  nasledujúce
nariadenia: 
a)  vstup  a  pobyt  v  kostole  alebo  v  obdobných  priestoroch
slúžiacich na výkon obradov umožniť len  s prekrytými hornými
dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu,
šálom alebo šatkou
b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať
dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
c) dodržiavať  vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí  na
prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné
d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet
účastníkov  hromadného  podujatia  v  interiérovom  priestore  v
jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15
m2 
e) dodržiavať respiračnú etiketu
f) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo
akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia
g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu
h)  pred  rozdávaním  svätého  prijímania,  posvätených  chlebov,
agapé  si  musí  kňaz,  či  iná  osoba  zúčastňujúca  sa  tohto  úkonu
(ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky
i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí
rozdávajúci  zakaždým  vydezinfikovať  ruky;  pri  prijímaní  „pod
obojím“  striktne  dodržiavať  iba  podávanie  chleba  na  ruku,  j)
zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou
osobou
k) zakazuje sa podávanie rúk
l)  v  priestoroch,  kde  sa  vykonávajú  obrady  odstrániť  nádoby  s
vodou
m)  vykonávať  častú  dezinfekciu  priestorov,  hlavne  dotykových
plôch,  kľučiek,  podláh  a  predmetov,  n)  bohoslužby  možno
vykonávať  len  s  výlučne  sediacimi  veriacimi  a  to  tak,  že  je
zabezpečené  sedenie  v  každom  druhom  rade  a  zároveň  medzi
obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené.


