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PONDELOK 28.9.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

UTOROK 29.9.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

STREDA 30.9.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

ŠTVRTOK 1.10.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela a syna Petra

PIATOK 2.10.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

SOBOTA 3.10.2020

K 07.00 hod.

F 10:00 hod.

NEDEĽA 4.10.2020

K 07:00 hod.

K  09:00 hod.

F 11:00 hod.

Nasledujúcu sobotu (3.10.) 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.

Oznamujeme snúbencom, ktorí zamýšľajú uzatvoriť sviatosť manželstva v období najbližšieho

polroka, že kurz predmanželskej prípravy sa uskutoční v Zlatých Moravciach od 9.10. do
11.10.2020. Je potrebné sa prihlásiť na mailovej adrese farnosti Zlaté Moravce
(zlate.moravce@nrb.sk). Ďalší kurz bude v termíne 19.2.-21.2.2021.

Za prvoprijímajúce deti

sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Za † manžela Júliusa, rodičov z oboch strán a synovca Štefana

sv. Terézie z Lisieux, Panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Za † manželov Michala a Štefániu, brata Jozefa a rodičov z oboch strán

Za † manžela Štefana, jeho rodičov a súrodencov

Panny Márie v sobotu

27. nedeľa v období cez rok

Poďakovanie a prosba o ZaBP pre rodinu Komžíkovú, Šimkovú a 
Podhányiovú

Za † manžela Františka, syna Františka, svokrovcov a švagrinú Mariku

Za † syna Petra Drahoša

Za † manžela Tibora, rodičov a starých rodičov z oboch strán

Za † manžela Vladimíra

Svätých anjelov strážcov, spomienka

 Za uzdravenie manžela Jaroslava

V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každé ráno pol hodinu pred sv.
omšou aj počas sv. omše. Večer spovedáme polhodinu pred sv. omšou a od stredy aj cez sv. omšu.

V piatok popoludní spovedáme od 15.00 hod.

V stredu večer (30.9.) 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.

Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

26. nedeľa v období cez rok
27.9.2020

Výročie posvätenia farského chrámu v Zlatých Moravciach

Za farnosť

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

sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Za † kardinála Migazziho

Za † brata Jána a rodičov

Za † Jána Galoviča a Štefana Nému

http://www.zlatemoravcefara.sk/


Dnes po sv. omši sa koná farská hodová ofera. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh
zaplať. Zároveň ďakujem pánovi primátorovi za sponzorovanie slávnostnej výzdoby. Ďakujem
dobrodincom, ktorý prispeli osobne v týždni na opravu vežových hodín 500 eur, ako aj tým, ktorý

zaslali v tomto mesiaci na účet farnosti 50 eur a 100 eur. Ďakujeme.

S nádejou, že to opatrenia umožnia, uskutoční sa v dňoch 23.-25. októbra 2020 v Rodinkove v

Belušských Slatinách duchovná obnova pre rozvedených s názvom „rozVEDENÍ k BOHU I.“ Témou
duchovnej obnovy sú: PRIJATIE a ODPUSTENIE. 

Dňa 10. októbra 2020 sa v Šaštíne uskutoční Púť za svetlom radosti. Je to púť pre rozvedených a
manželov žijúcich v odluke. Viac informácií k týmto akciám nájdete vo výveske. 

Na budúcu nedeľu (4.10.) počas sv. omše o 11.00 hod. pristúpia deti zo ZŠ Mojmírova a ZŠ

Robotnícka prvýkrát k sv. prijímaniu. Prosíme veriacich, aby využili ostatné sv. omše k účasti na
nedeľnej Eucharistii a nechali priestor na sv. omši o 11.00 hod. pre rodičov a ostatných

príbuzných prvoprijímajúcich detí. Nácviky detí na Prvé sväté prijímanie v utorok, štvrtok a
piatok o 18.00 hod. vo farskom kostole. Spoveď týchto detí a ich príbuzných bude v sobotu od
11.00 hod. do 12.00 hod.


