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PONDELOK 1.6.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

UTOROK 2.6.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

STREDA 3.6.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

ŠTVRTOK 4.6.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod. Za uzdravenie tela a duše

PIATOK 5.6.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

SOBOTA 6.6.2020

F 07:00 hod.

K 10:00 hod.

NEDEĽA 7.6.2020

F 07:00 hod.

K  09:00 hod.

K  11:00 hod.

F 17:00 hod.

 

Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Poďakovanie za 65 rokov života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Za Božie požehnanie a pomoc pre kňaza Martina

Na úmysel

Za † Jána, rodičov a syna Miroslava

Farské oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Za farnosť

Úmysly sv. omší na druhý polrok začneme zapisovať od zajtra (1.6.) po každej sv. omši
v sakristii farského kostola. 

Za † Jána a Margitu Guberových a brata Jozefa

Za † Štefana a Barboru Čulíkových a ich rodičov

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.
V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každé ráno pol hodinu
pred sv. omšou a aj počas sv. omše v bočnej sakristii. Večer spovedáme polhodinu pred
sv. omšou a od stredy aj cez sv. omšu. V piatok popoludní spovedáme od 15.00 hod.

V stredu večer (3.6.) budeme mať vo farskom kostole Nikodémovú noc od 18.00 hod.
do 21.00 hod. Vyložím k adorácii Sviatosť Oltárnu a počas celej doby budem k
dispozícii v sakristii kostola na duchovný rozhovor alebo modlitbu príhovoru.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO
31.5.2020

Svätodušný pondelok

Za † Františka Kováča

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

Za † Karola Petroviča a jeho rodičov

sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Za † Elenu Máčajovú

Panny Márie v sobotu

Za † Valériu Chrenovú

Za † manžela Emila a syna Emila

Poďakovanie za Božie požehnanie a prosba o B. pomoc a ochranu P.M.

Za † manžela Emila a ostatných členov rodiny

Utorok 9. týždňa v cezročnom období

Za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny

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


Nasledujúcu sobotu (6.6.) vás všetkých, zvlášť mariánskych ctiteľov, pozývame na
mariánske večeradlo so začiatkom o 9.00 hod., po ktorom bude slávená svätá omša o
10.00 hod.

Sv. omšu cez Youtube kanál Farnosť Zlaté Moravce budeme vysielame naživo každú v
nedeľu o 9.00 hod. Zároveň si môžete každý týždeň od štvrtka večera pozrieť na
Yotube kanáli Farnosť Zlaté Moravce videokomentár k liturgickým čítaniam
nasledujúcej nedele.


