
Farské oznamy, Vo 4. pôstnu nedeľu, Hurbanovo,  22.03.2020 

1.Vysluhovanie sviatostí a svätenín počas epidémie 

Krsty detí - ak je možné, oddiaľme na neskoršie obdobie. 

Sobáše v máji a júni – závisí od vývoja situácie a od rozhodnutia snúbencov 

Veľkonočné spovedanie a prijímanie veriacich – informácie neskôr 

Prvé sv. prijímanie detí aj pôvodne bolo naplánované v našej farnosti na 11.október (slov) 

a 18. október (maď). Zatiaľ ostávajú tieto termíny v platnosti. 

Veľkonočná návšteva seniorov  – z opatrnosti oddialime na neskoršie obdobie 

Zabezpečme pre deti a mládež a tiež pre seniorov, aby v deň Pána mohli sledovať prenos zo 

sv. omše, mať účasť na rôznych online modlitbách 

Zaopatrovanie ťažko chorých a zomierajúcich pri domoch – prosíme zavolať 

Pohreby- bez sv. omše, za účasti čo najmenšej skupiny 

3.Prístup do kostola počas epidémie: 

1.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 

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. 

4. 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. 

6. Dobrovoľné milodary pre naše kostoly možno poslať  na 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! 
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