
Farské oznamy, Kvetná nedeľa – Veľká Noc, Hurbanovo,   

05.04.2020 -12.04.2020 

 

„ Ježiš Kristus Spasiteľ náš, smrť premohol za nás! 

Slávne z mŕtvych vstal, tým zlosť prekonal! Aleluja, Aleluja, Aleluja“ 

Požehnané Veľkonočné sviatky, zdravia, lásky a pokoja aj uprostred tejto 

náročnej doby epidémie Vám prajeme: 

P. Attila Józsa dekan-farár, P. Anton, Brat diakon Ladislav 

 

Slávenie Veľkej Noci vo farnosti  - bez fyzickej účasti Božieho ľudu 

Harmonogram slávenia na farských oznamoch. 

Slávenie Veľkej Noci so sv. Otcom – priame prenosy v televízii 

Sledujte prosím www.tvlux.sk! 

Zelený štvrtok 18:00 

Veľký piatok: 18:00 

Veľkonočná Vigília sobota 21:00 

Veľkonočná nedeľa 11:00 

Biela sobota -11. apríl – Boží hrob v Hurbanove 

Bude na voľnom priestranstve na nádvorí kostola, ale bez prítomnosti Sviatosti 

Oltárnej 

Veľkonočný otvárací čas farského kostola sv. Ladislava v Hurbanove  

na tichú a osobnú modlitbu, krátku návštevu: 

Veľkonočná nedeľa - Veľkonočný týždeň - Nedeľa Božieho milosrdenstva 

16:00-18:00 

 Možnosť individuálnej sv. spovede a individuálneho sv. prijímania. 

Duchovný rozhovor, vypočutie:    

 0917 350 300,  Zavoláme Vám naspäť! 



 

 

Prístup do kostola počas epidémie: 

Nádvorie kostola sv. Ladislava, a vstupný vestibul kostola sv. Ladislava sú každý 

deň otvorení na súkromnú modlitbu jednotlivcov cca od 8:00 do 18:00 hodiny, 

najmä pre tých, ktorí musia nutne opustiť svoj domov a vyjsť do mesta a idú 

okolo kostola.  

Ostatným, ktorým nie je to nevyhnutné, najmä deťom, mládeži, a seniorom  

odporúčame ostať doma, a doma sa modliť. 

V interiéri kostola sa nevykonávajú žiadne bohoslužby za účasti ľudu. Do 

interiéru kostola v čase boholsužieb vstupujeme len: miestny kňazi a diakon, za 

účelom modlitby liturgie hodín, súkromnej sv. omše, a poklony pred Najsv. 

Sviatosťou Oltárnou. Tieto bohoslužby vykonávame v mene všetkých farníkov 

každodenne. 

Vo farskej kancelárii vybavujeme  úradne veci telefonicky, alebo elektronickou 

formou. Môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle 0917 350 300, alebo na 

mail: farnost.hurbanovo@abu.sk. Pri nevyhnutnej osobnej návšteve prosíme 

používať ochranné rúško. 

Dobrovoľné milodary pre naše kostoly 

účet RKC, farnosť Hurbanovo: 

VÚB Banka / SK63 0200 0000 0013 3788 6251   

Do poznámok prosíme uviesť, pre ktorý kostol darujete: Milodar Hurbanovo 

alebo Milodar  Bohatá. Ďakujeme. 

Ostávajme spojení v modlitbách. Konajme rozvážne a zodpovedne, 

pomáhajme našim seniorom! 

Pochválený buď Ježiš Kristus! 

mailto:farnost.hurbanovo@abu.sk

