
www.zlatemoravce.fara.sk mobil: 0910 842 773

email: zlate.moravce@nrb.sk číslo účtu: IBAN SK92 0900 0000 0000 3123 3026

PONDELOK 4.5.2020

07:00 hod.

17:00 hod.

UTOROK 5.5.2020

07:00 hod.

17:00 hod.

STREDA 6.5.2020

07:00 hod.

17:00 hod.

ŠTVRTOK 7.5.2020

07:00 hod.

17:00 hod. Za † Pavla Turzu

PIATOK 8.5.2020

07:00 hod.

17:00 hod.

SOBOTA 9.5.2020

07:00 hod.

NEDEĽA 10.5.2020

07:00 hod.

 09:00 hod.

11:00 hod.

 

Sobota po 4. veľkonočnej nedeli

Za † Jozefa Kelemena a syna Jozefa 

Za † Vincenta, Boženu, rodičov a starých rodičov

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli

Úprimne sa chceme poďakovať za všetku pomoc a podporu zo strany farníkov zo Zlatých Moraviec ako
aj blízkeho okolia. Zvlášť ďakujeme za všetky finančné milodary, ktoré ste obetovali pre dobro našej
farnosti. Ak chcete podporiť chod našej farnosti, môžete poslať milodar na účet farnosti: SK92 0900
0000 0000 3123 3026. Ďakujeme! 

Za † členov rodiny

Za † Michala a Máriu a rodičov z oboch strán

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
3.5.2020

Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli

Za požehnanie a pomoc pre Petra a jeho rodinu

Za farnosť

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

Za † manžela Mariána, rodičov a starých rodičov z oboch strán

V mesiaci máj sa môžu elektronicky podávať žiadosti o prijatie dieťaťa do Materskej školy sv. Alžbety
na internetovej stránke Materská škola sv. Alžbety Zlaté Moravce.

Streda po 4. veľkonočnej nedeli

Za † členov rodiny Kukučkovej a Šabovej

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli

Za † rodičov Jasekových a starých rodičov z oboch strán

Za † Alberta a Máriu a rodičov z oboch strán

Za † Ľubomíra, rodičov Jána a Františku a ich deti

Farské oznamy

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Za † súrodencov, rodičov a starých rodičov

Sv. omšu cez Youtube kanál Farnosť Zlaté Moravce môžete sledovať naživo každý deň v pondelok až v
piatok o 17.00 hod. a v sobotu a nedeľu o 9.00 hod. Úmysly sv. omší slúžime každý deň tak, ako boli
zapísané. V tomto týždni sa zrejme povolia aj verejné slávenia bohoslužieb, samozrejme za určitých

obmedzení. O ďalšom postupe vás budeme informovať podľa inštrukcií, ktoré dostaneme z
Biskupského úradu. Sledujte Fb stránku farnosti.

Za obrátenie Martinky s rodinou

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR, ktorá spôsobila až do odvolania zatvorenie všetkých
základných škôl, dovoľujeme si informovať, že všetky májové termíny tohtoročných slávností 1. sv.
prijímania v našej farnosti sú ZRUŠENÉ. Nahrádný termín bude oznámený neskôr podľa vývoja
situácie.

http://www.zlatemoravce.fara.sk/
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