RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE
Farský kostol sv. Michala Archanjela
mobil: 0910 842 773
číslo účtu: IBAN SK92 0900 0000 0000 3123 3026

www.zlatemoravcefara.sk
email: zlate.moravce@nrb.sk

24. nedeľa v období cez rok
13.9.2020
Povýšenie sv. Kríža, sviatok
PONDELOK 14.9.2020
F 07:00 hod. Za Božiu pomoc v ťažkej chorobe pre Antona
K 17:00 hod. Za † z rodiny Ordodyovej
UTOROK
15.9.2020
Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť
K 07:00 hod. Za † z rodiny Košútovej
F 08:00 hod. sv. omša v Chyzerovciach
K 09:00 hod. Za farnosť
F 11:00 hod. Za † Ignáca a Františku, ich rodičov a starých rodičov
STREDA

sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, spomienka
16.9.2020
F 07:00 hod. Za † manžela Jaroslava
K 17:00 hod. Za † bratranca Jozefa

Štvrtok 24. týždňa v období cez rok
ŠTVRTOK 17.9.2020
K 07:00 hod. Za † manžela Jozefa, brata a starých rodičov
F 17:00 hod. Za † rodičov Paukových, zaťa Jozefa, otca Jozefa a st. rodičov Dudových
Piatok 24. týždňa v období cez rok
PIATOK
18.9.2020
F 07:00 hod. Za † Dušana a Emíliu Lukáčových
K 17:00 hod. Za † manžela a jeho rodičov
Panny Márie v sobotu

SOBOTA

19.9.2020
K 07.00 hod. Za † otca Jána

NEDEĽA

25. nedeľa v období cez rok
20.9.2020
F 07:00 hod. Za † Emíliu Reháčkovú
F 09:00 hod. Za † rodičov Škulových
F 11:00 hod. Za farnosť

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

Farské oznamy
Dnes o 15.00 hod. sa budeme modliť misijný ruženec za kňazské, misijné a rehoľné povolania.
Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie Biskupský úrad v Nitre dôrazne žiada všetky
farnosti na území diecézy, aby sa dodržiavali opatrenia nariadené Úradom verejného
zdravotníctva SR a to predovšetkým: vstup a pobyt v kostole je možný iba s prekrytými hornými
dýchacími cestami (čiže aj nos); pri vstupe do kostola aplikovať dezinfekciu rúk; pravidelne
dezinfikovať a vetrať priestory kostola; pred rozdávaním svätého prijímania si musí rozdávateľ
dezinfikovať ruky a nasadiť rúško. Všetkým vám chceme poďakovať za trpezlivosť a za
rešpektovanie nariadení.
Sviatosť manželstva si chcú dňa 18.9.2020 v Šarišských Michaľanoch navzájom vyslúžiť: Peter
Martinec, bývajúci v Zlatých Moravciach a Romana Podmaníková, bývajúca v Považskej Bystrici.

Dnes sa koná zbierka pre Svätú Zem, ktorá mala byť pôvodne 11. apríla. Za vaše milodary
vyslovujeme Pán Boh zaplať!

