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PONDELOK 18.5.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

UTOROK 19.5.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

STREDA 20.5.2020

F 07:00 hod.

F 16:00 hod.

K 17:00 hod.

ŠTVRTOK 21.5.2020

K 06:00 hod.

K 07:00 hod.

F 09:00 hod.

F 17:00 hod. Na úmysel

PIATOK 22.5.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

SOBOTA 23.5.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

NEDEĽA 24.5.2020

F 07:00 hod.

F  09:00 hod.

K 11:00 hod.

 

Streda po 6. veľkonočnej nedeli

Na úmysel

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť (prikázaný sviatok)

Za † brata Jána, otca Jána a starých rodičov z oboch strán

Za Božie požehnanie pre manželov

Za † manžela Jozefa, rodičov Rakovských a Buzmových

Farské oznamy

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Za † Juraja a rodičov z oboch strán

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 o 7.00 hod. a v nedeľu o 9.00 hod. 

Sv. omša ku cti sv. Urbana za požehnanú úrodu vo viniciach (v kostole)

Za † Júliu Mankoveckú

Za † Matildu Madolovú

Za + starých rodičov rodičov z oboch strán

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Za † Rudolfa a Máriu Valachových a ostatných členov rodiny

Za † z rodiny Migazzi (v mauzóleu, treba si priniesť vlastnú stoličku)

Materská škola sv. Alžbety oznamuje, že zápis detí prebieha až do konca mája. Deti sa prijímajú na
základe podania elektronickej prihlášky, ktorá je k dispozícii na stránke Materskej školy.

Úmysly sv. omší na druhý polrok začneme zapisovať od 1. júna 2020 po každej sv. omši v sakristii
farského kostola. Ku všetkým farníkom pristupujeme rovnako, termíny na druhý polrok sú všetky
voľné. Prosíme vás o ohľaduplnosť a vzájomné pochopenie v tom zmysle, aby si každý zapísal

primeraný počet sv. omší a myslel aj na ostatných. Ďakujeme.

Na budúcu nedeľu sa bude konať predpísaná zbierka na katolícke masmédia. Za vaše milodary
vyslovujeme Pán Boh zaplať!

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
17.5.2020

Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli

Za † Jozefa Tomajku, Alicu a syna Jozefa

    Poznámka: F - farár; K - kaplán; zmena celebranta vyhradená

Za † Štefana Pintera

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľub. spomienka

Za farnosť

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli

Za † rodičov Michala a Eleonóru

Za † krstných rodičov a ich dcéru Zuzanu

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli

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


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.

Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk, to znamená, že kňaz
položí hostiu na dlaň ľavej ruky a pravou rukou si ju veriaci pred kňazom vloží s úctou do úst. Preto je

potrebné mať pred prijímaním zložené rúško a aj rukavice. Prosíme vás, aby ste svätú Eucharistiu
prijímali presne podľa týchto pokynov. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú
dvojmetrové odstupy. Po stránke teologickej treba vnímať človeka ako celok. Ak je teda človek
disponovaný na prijatie Svätého prijímania, čiže ak sú uspôsobené na prijatie Eucharistie jeho jazyk,
ústa, srdce a vnútro, tak je rovnako uspôsobená aj jeho ruka ako súčasť celku daného človeka. Preto 
rozdávanie a prijímanie Svätého prijímania na ruku nie je vyjadrením neúcty voči Eucharistii,
nakoľko neprotirečí evanjeliu, ani tradícii a zvyklostiam Cirkvi. Hoci na Slovensku je to v tomto čase
nový a dočasný spôsob rozdávania Svätého prijímania, v mnohých častiach sveta sa uplatňuje už
niekoľko desaťročí. 

Ďakujeme za vašu disciplinovanosť a vzájomnú ohladuplnosť pri dodržiavaní všetkých

protiepidemiologických opatrení ako je dezinfekcia rúk, nosenie rúška, dvojmetrové odstupy -
odstup neplatí pre manželov a členov jednej domácnosti, ktorí môžu sedieť spolu vedľa seba.
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! 

Zdôrazňujeme, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú počet veriacich v kostole, zostáva v

platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky. To znamená,
že účasť na svätej omši je síce možná, ale stále dobrovoľná. 

Spovedať budeme pol hodinu pred každou svätou omšou v bočnej sakristii. Do sakristie sa vchádza z
vonku zo strany od nemocnice. Kostol sa otvára 15 minút pred svätou omšou, spoločný ruženec sa
nemodlí. Počet miest v kostole je 70 v lodi a 30 na chóre. Keď sa naplní kapacita kostola, ostatní veriaci
musia zostať stáť vonku pred kostolom (je tam ozvučenie) v dvojmetrových rozostupoch. Cez týždeň je
kapacita postačujúca. Uvidíme ako to bude dnes (v nedeľu), ak to bude potrebné, zavedieme ešte jednu
svätú omšu navyše. Sledujte webovú a facebookovú stránku farnosti.



mobil: 0910 842 773

číslo účtu: IBAN SK92 0900 0000 0000 3123 3026

    Poznámka: F - farár; K - kaplán; zmena celebranta vyhradená




