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PONDELOK 13.7.2020

07:00 hod.

UTOROK 14.7.2020

07:00 hod.

STREDA 15.7.2020

07:00 hod.

ŠTVRTOK 16.7.2020

07:00 hod.

PIATOK 17.7.2020

07:00 hod.

SOBOTA 18.7.2020

07:00 hod.

NEDEĽA 19.7.2020

07:00 hod.

 09:00 hod.

11:00 hod.

 

Srdečne vás pozývame na púť ku sv. Anne. Slávnostná sv. omša pri kaplnke sv. Anny bude v

nedeľu 26.07.2020 o 10.30 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Miroslav

Hafera, špirituál kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

Pozývame vás na pešiu púť zo Zlatých Moraviec cez Veľký Inovec do Hronského Beňadika v
sobotu 25. júla 2020. Putovať začneme od farského kostola o 9.00 hod. Predpokladaný čas

putovania je cca 8 hodín. Nie je to veľmi náročná trasa, dá sa bez problémov zvládnuť. Presun

späť do Zlatých Moraviec bude zabezpečený autami. Púť sa uskutoční iba v prípade

priaznivého počasia.

Farské oznamy

Dnes o 15.00 hod. sa vo farskom kostole pomodlíme misijný ruženec za nové kňazské, rehoľné

a misijné povolania. 

Utorok 15. týždňa v období cez rok

Za † Štefana Madolu

Za Božiu pomoc pri štúdiu

Za † manžela Ľudovíta Eliáša

Panny Márie v sobotu

16. nedeľa v období cez rok

Za † Ondreja a Annu

Počas mesiacov júl a august vo farskom kostole večerné sv. omše nebudú bývať. 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

15. nedeľa v období cez rok
12.7.2020

Pondelok 15. týždňa v období cez rok

Za † rodinu Jonisovú a Kazíkovú, syna Františka a rodičov z oboch strán

   

Za farnosť

sv. Andreja Svorada a Benedikta, patróni diecézy, sviatok

Za † Michala Škulu, manželku Paulínu a rodičov z oboch strán

sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 15. týždňa v období cez rok

Za † rodičov Hasprových a rodičov z oboch strán

Za † Jána Rafaela

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

