Tiszelt polgárok, Kedves testvérek,
A SZK Kormánya 2020 május 4. hozott döntése értelmében
Értesítjük Önöket, hogy a nyilvános szentmisék újra engedélyezve
vannak.
Kérjük ezért a következő intézkedések betartását:
1. A templomba védőmaszkban léphetünk be.
2. Belépéskor fertőtleníteni kell a kezeket.
3. Nincs keresztvetés szentelt vízzel.
4. Csak a kijelölt helyeken foglalhatunk helyet (családtagok ülhetnek
együtt, akik 1 háztartásban élnek).
5. A péderi templomban 28 hely áll rendelkezésre, 20 a templom
hajóban a padokban, és 8 a kóruson.
6. Nincs kézfogás sem mise előtt, sem mise közben.
7. Áldozás közben 2 m távolságot tartunk egymástól.
8. Kézbe áldozunk.
9. A perselyezés a mise végén lesz megtartva.
10.Nincs megszabva hogy hány évesek jöhetnek a templomba.
11.Egyelőre mindenki fel van mentve a vasárnapi kötelesség alól.
12.Szombaton, május 9, 16 órakor gyóntatás a templom-kertben,
a gyóntatás végén vasárnapi érvényű szt.mise, a vasárnapi
szentmiséről később tájékoztatunk.
13.Kérjük az előírások szigorú megtartását mindekitől.
14.Aki nem fér be a templomba, kint állhat, 2 m távolságot tartva
másoktól.
15.Örülünk, hogy újra találkozhatunk Isten házában!
Vážený občania, Drahí veriaci,
na základe rozhodnutia Vlády SR zo dňa 4. mája 2020
Vám oznamujeme, že verejné sv. omše sú obnovené
a prosíme vás o dodržiavanie nasledovných opatrení:
1. Do kostola vstupujeme s ochranou nosa a úst /rúško/

2. Pri vstupe si vydezinfikujeme ruky.
3. Vynecháme prežehnanie sa svätenou vodou.
4. Sadáme si na miesta označené (ľudia, ktorí žijú v spoločnej
domácnosti môžu sedieť vedľa seba).
5. Vo farskom kostole v Pederi je 28 miest k dispozícii. V chrámovej
lodi 20 v laviciach, a 8 na chóre.
6. Vynecháme podávanie si ruky pred omšou aj počas omše.
7. V rade na sväté prijímanie dodržiavame odstup 2 m.
8. Sväté prijímanie prijímame na ruku.
9. Zbierka bude na konci svätej omše.
10.Nie je určená veková hranica, každý môže prísť do kostola.
11.Zatiaľ každý je oslobodený od nedeľnej povinnosti.
12. V sobotu, 9. mája o 16.00 spovedanie v kostolnej záhrade, po
skončení svätá omša. O nedeľnej sv. omši neskôr dáme informácie.
13.Prosíme o striktné dodržiavanie všetkých predpisov!
14.Kto sa nezmestí do kostola, môže stáť vonku, dodržiavať odstup 2
m.
15.Tešíme sa, že znova sa môžeme stretnúť v Božom chráme.

V Drienovci, 6. mája 2020,

Mgr. Dionýz TAKÁCS
farár v Drienovci,
excurrendo
administrátor
farnosti Janík

