FARSKÉ

OZNAMY

KRST PÁNA – 10.1.2021
Liturgický kalendár
Končí sa vianočné obdobie.

Sväté omše sa verejne neslávia
nateraz do 24.januára

●
●
●

●

Ostatné oznamy
Ak potrebujete niečo vybaviť, najskôr zavolajte.
Platí zákaz spovedania. Zákaz sa nevzťahuje na osoby v nebezpečenstve smrti.
Sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu sa môže zúčastniť 6 ľudí.
Do počtu 6 sa nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania.
Obmedzenie počtu je platné pre exteriér i interiér.
Úmysly na sv.omše môžete nahlasovať telefonicky.

Zdravý môže byť bližšie k smrti ako umierajúci.
Pretože on môže byť duchovne mŕtvy, len to nevidno.
Sv. Matka Tereza

045/6735383

0907 345 098
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VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy
Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom
§1
(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa
zakazuje:
d) výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:
b) pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané iba za
účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania,
c) spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí
v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych
služieb),
MUDr. Eva Striežová, v. r.
regionálna hygienička
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VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a
hromadných podujatí Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:
§4
Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
b) sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu do počtu 6 osôb.
§6
Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci
svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie
opatrenia.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

