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PONDELOK 15.6.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

UTOROK 16.6.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

STREDA 17.6.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

ŠTVRTOK 18.6.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod. Za † rodičov Kučerových a manžela Miroslava

PIATOK 19.6.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

SOBOTA 20.6.2020

K 07:00 hod.

NEDEĽA 21.6.2020

F 07:00 hod.

F  09:00 hod.

K 11:00 hod.

 

Od stredy 10. júna už nie je povinné zachovávať šachovnicové sedenie. To znamená, že
si môžete sadať do lavíc slobodne a bez obmedzení, tak ako pred uzatvorením kostolov.
Naďalej zostávajú povinné rúška, dezinfekcia rúk pri vstupu do kostola, sväté
prijímanie na ruku a znak pokoja úklonom hlavy. 

Za † otca Pavla Sýkoru a starých rodičov Michala a Máriu

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

Dnes (14.6.) o 15.00 hod. sa budeme vo farskom kostole modliť misijný ruženec za
kňazské, rehoľné a misijné povolania. 

Za † Jozefa a Máriu Valkovičových a Františka a Annu Dankových

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

Za † Michala Červeného a rodičov z oboch strán

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Za farníkov

Streda 11. týždňa v období cez rok

Za † Kvetoslavu

Štvrtok 11. týždňa v období cez rok

Za † Jozefa a Helenu Šebeňových, syna Rudolfa a rodičov z oboch strán

Za † Jána Laurinca, manželku Katarínu a syna Jána

Za † manžela Jána Tonkoviča

12. nedeľa v období cez rok

Za † rodičov Galabových, Dudášových a ich rodičov

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

11. nedeľa v období cez rok
14.6.2020

Pondelok 11. týždňa v období cez rok

Za † Jozefa Mauréryho a rodičov z oboch strán

Utorok 11. týždňa v období cez rok

Za † Karola a Magdalénu Martincových

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka

Za † rodičov a dcéry Helenu a Annu a synov Stanislava, Antona a Ondreja

Za † rodičov Balažikových, starých rodičov a súrodencov

Od dnes až do konca júla vás pozývame zapojiť sa do zbierky školských potrieb.
Zbierame školské tašky, prezuvky, peračníky a ostatné školské potreby, ktoré môžete
prinášať do sakristie kostola bratov Tešiteľov a oni ich spolu s terénnymi sociálnymi
pracovníčkami darujú sociálne slabším školákom. Ďakujeme.

Farské oznamy

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

