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PONDELOK 5.10.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

UTOROK 6.10.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

STREDA 7.10.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

ŠTVRTOK 8.10.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod. Za † Jozefa a Katarínu Šindlerových

PIATOK 9.10.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

SOBOTA 10.10.2020

F 07:00 hod.

K 17.00 hod.

NEDEĽA 11.10.2020

K 07:00 hod.

F  09:00 hod.

K 11:00 hod.

F 17:00 hod.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

27. nedeľa v období cez rok
4.10.2020

sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka

Za † rodičov z oboch strán a brata Michala

Za † Karolínu, Lukáča, Michala a Emíliu

Piatok 27. týždňa v období cez rok

Za † manželku Júliu Valachovú

Za farnosť

Utorok 27. týždňa v období cez rok

Za † manžela Jána

Za † rodičov a súrodencov a Božie požehnanie pre Annu

Za † rodičov Michala a Helenu a ich rodičov

Poďakovanie za dožité životné jubileá rodiny Košútovej

Za duchovné a telesné uzdravenie manžela a dar viery pre syna s rodinou

Panny Márie v sobotu

28. nedeľa v období cez rok

Za uzdravenie syna

Za † rodičov a starých rodičov

Ružencovej Pnny Márie, spomienka

Za † Jozefa a Editu

Štvrtok 27. týždňa v období cez rok

Poďakovanie za všetky dobrodenia pre rodinu

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov

Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR môže byť od 1. októbra až do odvolania
počas sv. omše, obradu svadby alebo krstu v kostole súčasne maximálne 50 osôb. Budú to ľudia,

ktorí prví prídu do kostola a budú sa odpočítavať očíslovanými lístkami, ktoré treba pri odchode z
kostola vrátiť späť. Keď sa kapacita naplní, žiaľ, ostatným nebudu vstup do kostola umožnený. Ak
zostanú veriaci počas sv. omše pred kostolom, sv. prijímanie sa bude rozdávať aj vonku. Sv.

prijímanie sa rozdáva na ruku. Ak má niekto fyzickú alebo morálnu nemožnosť prijímať na ruku,
môže prijímať do úst, ale musí ísť ako posledný, nech sa tieto dva spôsoby prijímania medzi sebou

nemiešajú. 

Biskupi Slovenska od 1. októbra 2020 až do odvolania udeľujú veriacim dišpenz od fyzickej

účasti na nedeľnej bohoslužbe.

Farské oznamy

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

Za prvoprijímajúce deti

Dnes (4.10.) bude vo farskom kostole ešte jedna sv. omša navyše a to o 17.00 hod. Po sv. omši

bude prvonedeľná pobožnosť, ktorá zvyčajne býva o 15.00 hod.

http://www.zlatemoravcefara.sk/


V piatok o 19.30 hod. bude v kostole bratov Tešiteľov sv. omša pre mládež, ktorú bude celebrovať
vdp. novokňaz Július Nemček, kaplán farnosti Starý Tekov. Po sv. omši bude udeľovať

novokňazské požehnanie. 

Ďakujeme dobrodincom, ktorý prispeli v týždni na účet farnosti sumou 300 eur a 50 eur na

opravu vežových hodín, ďakujeme aj tým, ktorí prispeli osobne sumou 50 eur. Pán Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu (11.10.) počas sv. omše o 11.00 hod. pristúpia deti zo ZŠ Mojmírova a ZŠ

Robotnícka prvýkrát k sv. prijímaniu. Na túto sv. omšu bude umožnený vstup do kostola iba
prvoprijímajúcim deťom. Nácviky detí na Prvé sväté prijímanie budú v stredu, štvrtok a piatok o

18.00 hod. vo farskom kostole. Spoveď týchto detí bude v sobotu od 10.00 hod. do 11.00 hod.

Modlitby k Matke všetkých národov sa budú konať v stredu po rannej sv. omši. 


