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PONDELOK 22.6.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

UTOROK 23.6.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

STREDA 24.6.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

ŠTVRTOK 25.6.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod. Za † Alojza a Katarínu a syna Mariana

PIATOK 26.6.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

SOBOTA 27.6.2020

F 07:00 hod.

NEDEĽA 28.6.2020

D 07:00 hod.

K  09:00 hod.

K 11:00 hod.

 

Za † Jána a Teréziu Rapavých

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

Za † Karola a Teréziu Benčíkových a rodičov z oboch strán

Za † rodičov Bošanských a starých rodičov

13. nedeľa v období cez rok

Za farníkov

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

12. nedeľa v období cez rok
21.6.2020

Pondelok 12. týždňa v období cez rok

Za † manželov Helenu a Jozefa krpalových a ich rodičov

Utorok 12. týždňa v období cez rok

Poďakovanie za 50 rokov života a 25 rokov manželstva Mariána a Adriány 

s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Panny Márie v sobotu

Za † manželov Ryšavých a Jarunkových a syna Jaroslava

Od 17. júna 2020 biskupi Slovenska odvolali všeobecný dišpenz od povinnej účasti na

sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok, čiže účasť na sv. omši je opäť pre katolíka

povinná a viaže ho pod ťažkým hriechom. Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z
povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú

či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam,
pooperačným stavom, atď.). 

Za † Vladimíra a Moniku Pinterových

eRko pozýva deti vo veku 6 - 12 rokov do detského letného tábora v termíne od 8.8. do

15.8.2020 v RZ Altan Rajecké Teplice. Účastnícky príspevok je 160 eur. Bližšie informácie

nájdete vo výveske. 

Za † Paulínu Komárovú

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

Za † manžela Milana, rodičov z oboch strán a krstných rodičov

Piatok 12. týždňa v období cez rok

Za † manžela Jána

Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Za † Júliu Pechovú  a brata Jána

Štvrtok 12. týždňa v období cez rok

Za obrátenie syna

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


Všetky termíny na odslúženie sv. omše na druhý polrok 2020 sú už obsadené. Úmysly na prvý

polrok 2021 začneme zapisovať od 16. novembra 2020.

V piatok večer o 19.30 bude sv. omša pre mládež v kostole bratov Tešitelov, ktorú bude

celebrovať Peter Štálnik, farár v ZM.

Na budúcu nedeľu sa bude konať predpísaná zbierka na dobročinné ciele Svätého Otca. Za

vaše milodary vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať. 


