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Milí veriaci, 

s potešením vám oznamujem, že od dnešného dňa 6. 5. 2020 obnovujeme v našej farnosti 

slúženie svätých omší s účasťou verejnosti. 

Počas týždňa vo všedné dni budú sväté omše o 18:00 na farskom dvore (v prípade pekného 

počasia) alebo vo farskom kostole (v prípade nepriaznivého počasia). 

V sobotu 9. 5. 2020 o 17:00 bude svätá omša (slov.-maď.) v Hrubej Borši s platnosťou na 

nedeľu na priestranstve pred kaplnkou. 

V nedeľu 10. 5. 2020 o 8:00 bude svätá omša (maď.) v Hrubom Šúre na priestranstve pri 

kaplnke. 

V nedeľu 10. 5. 2020 o 9:30 (maď.) a o 11:00 (slov.) bude svätá omša na farskom dvore 

v Kostolnej pri Dunaji. 

Svätá omša v túto nedeľu nebude premietaná online. 

Pripomínam, že je stále potrebné zachovávať všetky nariadené hygienické pravidlá ako sú 

ochranné rúška a odstupy medzi osobami, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti. 

Preto, aby ste sa mohli svätej omše zúčastniť v čo najväčšom množstve, rozhodol som sa 

slúžiť sväté omše na otvorenom priestranstve. Pokiaľ nám to počasie dovolí, rád by som 

všetky nedeľné omše slúžil vždy vonku. Sedenie aj ozvučenie je zabezpečené. V prípade 

nepriaznivého počasia, budú nedeľné sväté omše vo vnútri chrámov, kde sú však kapacity 

kvôli spomínaným opatreniam obmedzené. Preto vás chcem požiadať, aby ste pred každou 

nedeľou pozorne sledovali oznamy, buď na farskej stránke alebo na facebooku farnosti.  

Verím, že spoločne túto radosť zdieľame všetci. Zároveň prosím, aby sme si túto možnosť 

vážili a aj naďalej trpezlivo a disciplinovane dodržiavali hygienické pravidlá. Teším sa na vás.  

http://kostolna.fara.sk/obnovenie-svatych-omsi-a-szentmisek-ujrainditasa/


Pavol Gajdoš, váš farár. 

Kedves Hívek! 

Örömmel tudatom, hogy mától, azaz 2020. május 6-tól ismét lehetséges szentmisét bemutatni 

hívek jelenlétében.   

Hét közben,szép idő esetén, a plébániaudvaron lesznek a szentmisék 18.00 órakor, rossz idő 

esetén pedig a plébániatemplomban. 

Szombaton, 2020. május 9-én, 17.00-kor lesz (szlov.–magy.) szentmise vasárnapi 

érvényességgel Nagyborsán a kápolnánál.  

Vasárnap, 2020. május 10-én 8.00 órakor magyar szentmise lesz Hegysúron a kápolnánál.  

Vasárnap, 2020. május 10-én 9.30-kor magyar és 11.00 órakor szlovák szentmise lesz 

Egyházfán a plébániaudvaron. 

Vasárnap nem lesz online szentmise-közvetítés. 

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy továbbra is be kell tartani a szájmaszkok 

viselésére és a nem egy háztartásban élő személyek közti távolság betartására vonatkozó 

higiéniai szabályokat. 

Hogy minél többen tudjanak részt venni a szentmiséken, úgy döntöttem, hogy a szabadban 

fogom végezni azokat. Amennyiben az időjárás engedi, minden vasárnapi szentmisét kint 

szeretnék megtartani. Az ülőhelyeket és a hangosítást bebiztosítjuk. Kedvezőtlen időjárás 

esetén a vasárnapi szentmisék a templomokban lesznek, ahol azonban a korlátozások miatt 

kevesebben férnek el. Ezért szeretném Önöket megkérni, hogy vasárnap közeledtével kísérjék 

figyelemmel a hirdetéseket a plébánia honlapján vagy Facebook-oldalán.   

Hiszem, hogy ez az öröm közös örömünk. Ugyanakkor kérem, hogy értékeljük ezt a 

lehetőséget, és továbbra is tartsuk be türelemmel és fegyelmezetten a higiéniai szabályokat.  

Várom Önöket, 

Gajdoš Pál plébános  

 


