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PONDELOK 8.6.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

UTOROK 9.6.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

STREDA 10.6.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

ŠTVRTOK 11.6.2020

F 06:00 hod.

F  07:00 hod.

K  09:00 hod.

K 17:00 hod. Za † manžela, syna a rodičov

PIATOK 12.6.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

SOBOTA 13.6.2020

K 07:00 hod.

NEDEĽA 14.6.2020

K 07:00 hod.

F  09:00 hod.

F 11:00 hod.

 

V piatok večer o 19.30. hod. v kostole bratov Tešiteľov bude svätá omša pre mládež, tzv
mládežka. Svätú omšu bude celebrovať vdp. Marek Sedlár, kaplán ZM.

Za † rodičov Štefana a Annu, ich rodičov a Jozefa Dekana

Utorok 10. týždňa v období cez rok

Za † Jozefa

Za † Lukáša Javorského

Poďakovanie za 8 rokov manželstva a za syna Jána

sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Poďakovanie za dar života s prosbou o ochranu P.M. pre dcéru Lenku

Za † sestru Oľgu, rodičov a starých rodičov z oboch strán

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu pred vyloženou
Sviatosťou Oltárnou budú vo farskom kostole o 15.00 hod.

Tento rok sa procesia na oslavu Božieho tela z dôvodu pandémie neuskutoční.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
7.6.2020

Pondelok 10. týždňa v období cez rok

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

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

Za † Dagmar Martincovú

Piatok 10. týždňa v období cez rok

Za † Albína, Emíliu, rodičov a starých rodičov z oboch strán

Modlitby k Matke všetkých národov budú v stredu po rannej svätej omši. 

Streda 10. týždňa v období cez rok

Za Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu (s platnosťou na štvrtok)

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť, prikázaný sviatok

Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra, Lauru a Matúša

Za farnosť

Za Božie požehnanie pre synov Petra a Tibora

Farské oznamy

11. nedeľa v období cez rok

Za farnosť

Sv. omšu cez Youtube kanál Farnosť Zlaté Moravce vysielame naživo každú v nedeľu o
9.00 hod. a v prikázaný sviatok o 17.00 hod. Zároveň si môžete každý týždeň od štvrtka
večera pozrieť na tomto Yotube kanáli videokomentár k liturgickým čítaniam
nasledujúcej nedele.

Za † dcéru Moniku, manžela a rodičov z oboch strán

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

