
Opatrenie nariadené RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva).  
Informácia o uzneseniach Krízového štábu pre farnosti dekanátu Trstená o 
protiepidemických opatreniach v rámci bohoslužieb na základe UZNESENIA č. 2, 
prijatého na rokovaní KŠ Okresného úradu Tvrdošín konaného dňa 21. 09. 2020. Na 
zasadnutí Krízového štábu bolo prijaté uznesenie:  
„Nariaďuje dekanovi Trstenského dekanátu informovať všetky farnosti okresu 
Tvrdošín o Smernici pre protiepidemické opatrenia pri slávení bohoslužieb počas druhej 
vlny COVID-19 aj ich striktné dodržiavanie. Súčasne nariaďuje všetkým farnostiam 
okresu Tvrdošín vyhradiť bohoslužbu pre seniorskú skupinu obyvateľov nad 65 
rokov a rizikových občanov v nedeľu a sviatky.  
 

Sedenie: Pôvodné značky s odstupom 2 metre a každá druhá lavica nech je voľná - 
to požiadavka na výklad “šachovnicového” sedenia v našom prípade. 
 

V súlade s ustanoveniami Konferencie biskupov Slovenska o poskytovaní duchovnej 
služby Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje v okrese Tvrdošín prijatie 
takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri 
organizovaní cirkevných akcií a obradov/úkonov. Zároveň sa ukladá zákaz návštev 
chorých v domácom prostredí s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania 
sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko 
chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických 
opatrení.  
 

Sväté prijímanie: Veľmi dôležitá je správna a neustála katechéza, čo sa týka rozdávania 
svätého prijímania do rúk. Treba opakovane, najlepšie pri každej bohoslužbe pred svätým 
prijímaním pripomínať nevyhnutnosť zachovania náležitej úcty a správneho spôsobu 
prijatia do rúk, ktoré je teraz dovolené na základe rozhodnutia slovenských biskupov. 
Veriacich treba vyzvať, aby si rúško zložili až tesne pred prijatím, keď už sú na rade, potom 
položili pred seba jednu ruku na druhú, prijali Eucharistiu s úctou do dlane vrchnej ruky, 
následne si druhou rukou pred rozdávateľom sväté prijímanie vložili do úst, znovu založili 
rúško a až potom sa vrátili na svoje miesto. Kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu 
nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ nech 
mu podá Eucharistiu do úst - a následne si dezinfikuje ruky. 
 

Ak je pri spovedaní kňaz bližšie k penitentovi ako 50 cm, odporúča sa rúško a štít súčasne. 
 

Udeľovanie sviatostí pri ktorých dochádza ku kontaktu (pomazanie chorých, krst, 
sobáš) Vyhradená priestor. Dôkladná hygiena rúk. Nemá byť realizované skupinové 
vysluhovanie sviatostí ale individuálne pri pomazaní chorých. Liturgia trvá nevyhnutne dlhú 
dobu. Dodržiavajú sa prísne opatrenia z časti Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy. 
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