
PASTORAČNÉ USMERNENIA PRE VERIACICH  

RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI SV. URBANA V BYSTROM PLATNÉ OD 1. OKTÓBRA 2020 

 

Z dôvodu nových štátnych hygienických nariadení prijatých vládou SR a záväzných aj pre cirkevné 

inštitúcie platia v našej farnosti až do odvolania tieto aktuálne opatrenia: 

 

PIATOK 2. OKTÓBER 2020 

17.00  svätá omša v kostole sv. Františka na Sídlisku 

18.30  svätá omša vo farskom kostole sv. Urbana v Bystrom 

 

SOBOTA 3. OKTÓBER 2020 

Fatimské Večeradlo, ruženec a svätá omša  

o 7.00 vo farskom kostole NEBUDÚ, SÚ ZRUŠENÉ! 

Sväté omše s platnosťou na nedeľu určené a vyhradené  

len pre seniorov nad 65 rokov budú takto: 

17.00  kostol sv. Františka na Sídlisku 

18.00  farský kostol sv. Urbana v Bystrom 

 

NEDEĽA 4. OKTÓBER 2020 

7.30 svätá omša vo farskom kostole sv. Urbana v Bystrom 

8.45  svätá omša v kostole sv. Jakuba v Hermanovciach 

10.30  odpustová svätá omša v kostole sv. Františka na Sídlisku 

 

Od 1. októbra 2020 sa na bohoslužbách v interiéri kostolov (aj vonku v exteriéri) nesmie 

zhromažďovať viac ako 50 ľudí, ktorí majú medzi sebou dodržiavať rozostupy. Rúška na tvári sú pre 

všetkých zúčastnených povinné! 

  

Kostoly sa budú otvárať 15 minút pred svätou omšou, nie skôr. Počas trvania obmedzení v 

mesiaci október sa veriaci ani vo všedné dni, ani v nedele, nebudú pred svätou omšou, ani mimo nej, 

schádzať v kostole na spoločnú modlitbu posvätného ruženca, ale budeme sa ho modliť súkromne 

doma v duchu zjednotení každý deň stále o 20.00. 

 

V stredu na detskej svätej omši v kostole sv. Františka na Sídlisku sa budú zúčastňovať                                

iba prvoprijímajúce deti a ich rodičia. 

 

Sväté omše s platnosťou na nedeľu slávené v kostole sv. Františka na Sídlisku o 17.00                                 

a vo farskom kostole sv. Urbana v Bystrom o 18.00 sú určené výlučne pre seniorov nad 65 rokov. 

Mladší nech sa na týchto omšiach nezúčastňujú! 

 

Nedeľné sväté omše sú určené pre ostatných mladších veriacich. Prosíme seniorov                            

nad 65 rokov, aby sa na týchto svätých omšiach nezúčastňovali, sledovali prenosy v TV Lux a na 

Rádiu Lumen a nechali miesto v kostole pre mládež, manželov a rodičov s deťmi! 

 

Naliehavo prosím všetkých veriacich našej farnosti o dôsledné, striktné a poctivé rešpektovanie 

a dodržiavanie týchto opatrení a apelujem na ohľaduplnosť a trpezlivosť všetkých,                               

aby sme v pokoji, rešpekte a úcte voči sebe navzájom predišli zbytočným nedorozumeniam                                

a konfliktom pri účasti na bohoslužbách v kostole.  

 

Mgr. Branislav Polča, farský administrátor 


