Konání veřejných bohoslužeb a náboženských obřadů
ve farnosti Těšetice
V souladu s „Usnesením vlády České republiky“ č. 420, ze dne
17. dubna 2020, budou od pondělí 27. dubna 2020 probíhat
ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Těšeticích bohoslužby
za účasti věřících a to v pondělí v 7:30 hodin, ve středu
v 18:00 hodin, pátek v 18:00 hodin, v sobotu v 7:30 hodin
a v neděli v 9:00 hodin, za splnění těchto podmínek:
• bohoslužby se ve stejný čas účastní maximálně 15 osob;
• v kostele budou účastníci bohoslužby dodržovat mezi
sebou minimální rozestupy dva metry v tzv. osové
vzdálenosti, s výjimkou členů domácnosti;
• účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného
prostoru povinně dezinfikují ruce a nebudou se žehnat
svěcenou vodou;
• obětní dary nebudou umístěny na obvyklém místě,
účastníci bohoslužby je nebudou přinášet celebrujícímu
knězi, ale budou připraveny v prostoru oltáře;
• účastníci bohoslužby budou mít nasazený ochranný
prostředek dýchacích cest (nosu a úst), který brání šíření
kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně;
• v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje
a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady;
• při přijímání Eucharistie/Večeře Páně, budou účastníci
bohoslužby dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi
sebou v tzv. osové vzdálenosti;
• délka bohoslužby se nebude zbytečně prodlužovat;
• bohoslužebný prostor se po bohoslužbě řádně vyvětrá
a budou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice
apod.);
• je zakázán přístup věřících do dalších míst v kostele mimo
hlavní bohoslužebný prostor.
Stejná pravidla budou použity i pro případné svatby a křty.

Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnosti,
který vyžaduje shromažďování lidí.
Organizace veřejných bohoslužeb ve všední dny a v neděli
Účast na bohoslužbě bude umožněna pouze tomu, kdo má na
daný den zapsaný úmysl mše svaté a jím pozvané rodině,
přátelům a známým do maximálního počtu 15 osob. Ostatním
osobám nebude možné se bohoslužby účastnit.
Věřícím, kteří nebudou mít možnost fyzické účasti na veřejné
bohoslužbě je z důvodu nutnosti dodržování omezení
v souvislosti s epidemií COVID-19 udělen dispens od povinné
účasti na bohoslužbě, a to až do odvolání a nemusí se fyzicky
bohoslužby účastnit. Tyto věřící žádám, aby se mše svaté
účastnili prostřednictvím rozhlasu, televize a dalších možných
technologií.
Zapisování úmyslů mší svatých
Zapisování úmyslů mší svatých na poslední týden měsíce dubna
a měsíc květen je možné na telefonním čísle 585 411 081,
anebo osobně na faře a to do 26. dubna 2020.
Od 27. dubna 2020 bude probíhat zapisování úmyslů mší
svatých obvyklým způsobem ve farním kostele.
Doplňující informace
1. V případě, že se necítíte dobře, máte jakékoli respirační potíže
(zvýšená teplota, dušnost, kašel, bolesti hlavy a kloubů), Vás
důrazně žádám, abyste veřejné bohoslužby nenavštěvovali
a účastnili se bohoslužby prostřednictvím rozhlasu, televize
a dalších technologií.
2. Dodržujte při konání veřejných bohoslužeb všechna platná
nařízení a usnesení vlády České republiky vztahující se k dané
problematice.
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