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„Örülök, ha ezt mondják nekem: Az Úr házába megyünk! ” (122. zsoltár 1. vers)

ÜNNEPRE KÉSZÜLŐ TESTVÉREK!
Az életünket több mint egy éve beárnyékoló világjárvány a húsvéti ünnepkör alkalmait is nagyban
befolyásolja. A jelenlegi súlyos járványhelyzet miatt Ausztria keleti tartományaiban (többek között
Bécsben) az ünnepek idejére, 2021. április 1-től 6-ig ún. „húsvéti nyugalmat” (Osterruhe) hirdettek
az állami és tartományi vezetők (teljes kijárási tilalom, családi ünneplés szűk körben, stb.).

A jelen körülmények között az egyházi vezetőség ajánlásai és útmutatásai alapján,
valamint a gyülekezetünk kuratóriuma és a lelkipásztor felelősségvállalásával
megtartjuk a húsvéti ünnepkör alkalmait, ünnepi istentiszteleteit.
2021. március 28. 17.00 óra – Virágvasárnapi istentisztelet
2021. április 2. 15.00 óra – Nagypénteki istentisztelet
2021. április 4. 17.00 óra – Húsvéti istentisztelet
A kuratórium és a lelkipásztor fontosnak tartja és ennek érdekében mindent megtesz, hogy
ebben a nehéz helyzetben és rendhagyó körülmények között a szórványban élő híveknek, az
ünnepet szentelő gyülekezeti tagjainknak legyen lehetőségük részt venni a templomi
istentisztelet alkalmán.
A februártól érvényes szigorú rendeleteket betartva (FFP2 maszk, távolságtartás, fertőtlenítés,
csoportosulás kerülése a templomban) az ünnepi alkalmakat rövidített formában, az úrvacsora
közössége és a gyülekezeti éneklés nélkül tarthatjuk meg.
2021. április 1 és 6 között teljes kijárási tilalom lép életbe, ez esetben a lakóhely elhagyása az
istentiszteleten való részvétel miatt az alapvető emberi jogok 18. cikke alapján jogilag
megengedett (alapvető vallási szükségletek gyakorlása – Deckung religiöser Grundbedürfnisse)
Amennyiben a Testvérek szeretnének részt venni a húsvéti ünnepkör istentiszteletein, kérjük, jelezzék
a lelkipásztor felé vagy iratkozzanak fel a gyülekezeti munkatársaknál az istentiszteletek előtt/után.
Bejelentkezés nélkül is lehetséges a részvétel, de ez esetben kérjük a Testvérek megértését, hogy a
szervezésben segítők által kijelölt és felkínált helyet kell majd elfoglalni a templomban.
A bejelentkezéssel az Önök egészségének megőrzése érdekében tett előkészületek szervezését
segítik elő.
Szeretettel várjuk a Testvéreket az ünnepi istentiszteletek alkalmára, és előre köszönjük az
egymásra figyelés szabályainak betartását!
Áldott húsvéti ünnepszentelést és jó egészséget kívánok!
Lelkipásztori üdvözlettel,
Dr. Karvansky Mónika, református lelkipásztor
Bécs, 2021.03.26.

