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PONDELOK 29.6.2020

K 06:00 hod.

K 07:00 hod.

F 09:00 hod.

F 17:00 hod.

UTOROK 30.6.2020

F 07:00 hod.

K 09:30 hod.

K 17:00 hod.

STREDA 1.7.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

ŠTVRTOK 2.7.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod. Za † Máriu Bibelovú a ostatnú rodinu

PIATOK 3.7.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

SOBOTA 4.7.2020

K 07:00 hod.

F 10:00 hod.

NEDEĽA 5.7.2020

F 07:00 hod.

F  09:00 hod.

K 11:00 hod.

 

sv. Cyrila a Metoda, slávnosť

Za farnosť

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.). 

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. 

Dnes sa koná predpísaná zbierka na dobročinné ciele Svätého Otca. Za vaše milodary

vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 

Farské oznamy

Poďakovanie za 85 rokov života

Panny Márie v sobotu

Za † Karola Frajku a rodičov z oboch strán

Poďakovanie za dar života Marty a prosba o ďalšiu Božiu pomoc

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

13. nedeľa v období cez rok
28.6.2020

sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok

Za † Jozefa a Prisku Martinovičových a starých rodičov z oboch strán

Za † rodičov Klimových a sestru Mária

Za obrátenie detí

Za † rodičov Chrenových a Kunkelových a ich rodičov

Poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý školský rok

Poďakovanie za dar života

Za † farnosť

Utorok 13. týždňa v období cez rok

Za † manžela Karola Šimalu a rodičov z oboch strán

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

Za † rodičov Mateja a Magdalénu Martinovičových

sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Za † Emila Šutku, rodičov z oboch strán a bratov

Streda 13. týždňa v období cez rok

Za † Tomáša Rajnohu

Návšteva Panny Márie, sviatok

Za šťastný pôrod

Ny úmysel

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


Nasledujúcu sobotu (4.7.) 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.

V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pol hodinu pred sv. omšami, a

ráno aj cez sv. omše. Od stredy spovedáme aj cez večerné sv. omše. V piatok spovedáme

popoludní od 15.00 hod. 

V stredu večer (1.7.) 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.

Sväté prijímanie sa i naďalej rozdáva prednostne na ruku. Prijať Sväté prijímanie do úst

je možné v tom prípade, že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu na ruku. Generálny

sekretariát Konferencie biskupov Slovenska na základe opatrenia Úradu verejného

zdravotníctva usmerňuje, že na sväté prijímanie majú ísť najskôr veriaci, ktorí prijmú

Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorí do rúk nie sú schopní
prijímať, a rozdávateľ im podá sväté prijímanie do úst. Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk

môže byť fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa o barle, slabozrakosť, atď.),
psychologického a duchovného charakteru. Veriacich prosíme, aby rešpektovali odporúčanie a

prednostne prijímali do rúk.

Kresťanská telovýchovná a športová organizácia Slovenský orol vás pozýva na 21. ročník

cyklistickej Cyrilo-Metodskej púte do Nitry, ktorá sa uskutoční dňa 5. júla 2020. Odchod

účastníkov bude o 6.30 hod. spred farského kostola v Zlatých Moravciach.


