RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE
Farský kostol sv. Michala Archanjela
www.zlatemoravce.fara.sk
email: zlate.moravce@nrb.sk

mobil: 0910 842 773
číslo účtu: IBAN SK92 0900 0000 0000 3123 3026

17. nedeľa v období cez rok
26.7.2020
PONDELOK

sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
27.7.2020
07:00 hod. Za † manželov Zaťkových a starých rodičov z oboch strán

UTOROK

28.7.2020
Utorok 17. týždňa v období cez rok
07:00 hod. Za † rodičov Petríkových a starých rodičov z oboch strán

STREDA

sv. Marty, spomienka
29.7.2020
07:00 hod. Za † Ľubomíru Kováčovú a rodičov z oboch strán

ŠTVRTOK

Štvrtok 17. týždňa v období cez rok
30.7.2020
07:00 hod. Za † Barboru a Jána a ich rodičov

PIATOK

sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
31.7.2020
07:00 hod. Za † manžela Dezidera, rodičov a švagra

SOBOTA

sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
01.8.2020
07:00 hod. Za † Júliusa a Alicu Hučkových a ich rodičov
10:00 hod. Za † rodičov Máriu a Štefana Martincových a manžela Františka

NEDEĽA

18. nedeľa v období cez rok
02.8.2020
07:00 hod. Za † rodičov Tonkovičových a ich rodičov a manžela Jána
09:00 hod. Poďakovanie za 50 rokov manželstva
11:00 hod. Za farnosť

Farské oznamy
V týždni sa dokončila digitalizácia zvonov, to znamená, že sú ovládané automatom cez
digitálny displej. Úprimné poďakovanie za to patrí nášmu farníkovi pánovi Mariánovi
Havranovi a pánovi Imrichovi Balážovi z Ladíc. Po novom budú zvony zvoniť počas dňa o 6.30
hod.; 12.00 hod. a 18.00 hod.; taktiež aj 5 minút pred každou sv. omšou. Ak to bude potrebné,
tieto časy sa môžu upraviť.
Nasledujúcu sobotu (1.8.) 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.
Na budúcu nedeľu (2.8.) bude sv. omšu o 9.00 hod. a 11.00 hod. celebrovať novokňaz Patrik
Lenčéš, ktorý pôsobil v našej farnosti ako diakon. Na záver sv. omše udelí novokňazské
požehnanie.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí ochotne pomohli pri príprave tohtoročnej púte pri sv.
Anne: mužom, ktorí pokosili a ženám, ktoré vyčistili areál Kalvárie, ďakujeme za postavenie
prístrešku a za možnosť napojiť sa na elektrickú energiu, ďakujeme muzikantom, spevokolu,
organistke, miništrantom. Všetkých nech Pán Boh bohato odmení a požehná.

