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

18. nedeľa v období cez rok
2.8.2020
PONDELOK

Pondelok 18. týždňa v období cez rok
3.8.2020
07:00 hod. Za † rodičov Solčianských, brata Františka a sestru Barboru

UTOROK

4.8.2020
sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
07:00 hod. Za † starých rodičov z oboch strán, bratov Miroslava a Jozefa

STREDA

Streda 18. týždňa v období cez rok
5.8.2020
07:00 hod. Za † manžela Dominika a manželov Molnárových
17:00 hod. Za † z rodiny Blaškovej, Andrejevovej a Levickej

ŠTVRTOK

PIATOK

Premenenie Pána, sviatok
6.8.2020
07:00 hod. Za † manžela Štefana
17:00 hod. Za † Imricha, brata a rodičov
Piatok 18. týždňa v období cez rok
7.8.2020
07:00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
17:00 hod. Za † Jozefa Kozaia, manželku Helenu a rodičov z oboch strán

SOBOTA

sv. Dominika, kňaza, spomienka
8.8.2020
07:00 hod. Za † krstných a birmovných rodičov a kmotra Ondreja

NEDEĽA

19. nedeľa v období cez rok
9.8.2020
07:00 hod. Za † Jána a Helenu Šabíkových a ich rodičov
09:00 hod. Za farnosť
11:00 hod. Za † rodičov Debnárových, Tomových a ich deti

Farské oznamy
V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pol hodinu pred sv. omšami, a
taktiež aj cez sv. omše. V piatok popoludní spovedáme od 15.00 hod.
V stredu večer (5.8.) 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.
Ohlášky:
1. Sviatostné manželstvo chcú uzatvoriť Ján Fintor, bývajúci v Zlatých Moravciach a Hana
Herdová, bývajúca v Zlatých Moravciach.
2. Sviatostné manželstvo chcú uzatvoriť Michal Rakovský, bývajúci v Zlatých Moravciach a
Zuzana Láziková, bývajúca v Čabe.
Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.
Misionári verbisti a Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii vás pozývajú na púť
k Matke Božej, ktorá sa uskutoční počas víkendu od 14. - 16. augusta 2020. Program a ostatné
informácie nájdete vo výveske.

