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PONDELOK 25.5.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

UTOROK 26.5.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

STREDA 27.5.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

ŠTVRTOK 28.5.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod. Za † Magdalénu

PIATOK 29.5.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

SOBOTA 30.5.2020

K 07:00 hod.

NEDEĽA 31.5.2020

K 07:00 hod.

F  09:00 hod.

F  11:00 hod.

K 17:00 hod.

 

Streda po 7. veľkonočnej nedeli

Za † rodičov Ferdinanda a Paulínu Hudecových a rodičov Štefana a Annu Eliášových

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli

Za † Karola a Annu, starých a prastarých rodičov a brata Vladka

Za † Olinku

Poďakovanie za dožitých 70 rokov života

Farské oznamy

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Poďakovanie za 70 rokov života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Sv. omšu cez Youtube kanál Farnosť Zlaté Moravce budeme vysielať naživo už iba každú v nedeľu o
9.00 hod, cez týždeň už sv. omša vysielaná nebude. Zároveň dávame do pozornosti, že na spomínanom

farskom Youtobe kanáli môžete nájsť novinku a to komentár k evanjeliu každej nedele (už aj k tejto
dnešnej), ktorý bude uverejňovaný vždy vo štvrtok večer pred aktuálnou nedeľou.

Za obrátenie syna

Za † otca Júliusa a starých rodičov z oboch strán

Oznamujeme, že slávnosť 1. sv. prijímania sa uskutoční v nasledujúcich termínoch: ZŠ Mojmírova so
ZŠ Robotnícka v nedeľu 4.10.2020 o 11.00 hod. a ZŠ sv. don Bosca so ZŠ Pribinova v nedeľu
11.10.2020 o 11.00 hod. Organizačné stretnutie s rodičmi bude na začiatku septembra.

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.

Dnes sa pri sv. omšiach koná predpísaná zbierka na katolícke masmédia. Za vaše milodary
vyslovujeme Pán Boh zaplať!

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
24.5.2020

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli

Poďakovanie za 70 rokov života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

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

Za farnosť

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli

Na úmysel

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli

Za † manžela Štefana a rodičov z oboch strán

Za † manželov Líškových a Mrázových

Za † Jozefa Pavloviča

Za † rodičov Karola a Helenu Valachových

sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

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



