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PONDELOK 12.10.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

UTOROK 13.10.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

STREDA 14.10.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

ŠTVRTOK 15.10.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod. Za † Jolanu Furkovú a rodičov z oboch strán

PIATOK 16.10.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

SOBOTA 17.10.2020

F 07:00 hod.

K 17.00 hod.

NEDEĽA 18.10.2020

F 07:00 hod.

K  09:00 hod.

K 11:00 hod.

F 17:00 hod.

Ďakujeme dobrodincom, ktorý prispeli v týždni na účet farnosti sumou 30 eur a 20 eur na opravu
vežových hodín, ďakujeme aj tým, ktorí prispeli osobne sumou 100 eur. Pán Boh zaplať. 

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie za to, že sme od marca mohli mať zdarma zapožičanú

techniku potrebnú na vysielanie sv. omše, t.j. kameru, počítač, mikrofón a ostatné komponenty od
firmy LK Studio. Aj vzhľadom na situáciu chceme vo vysielaní sv. omší, ako aj ostatných
duchovných aktivít, pokračovať a preto je potrebné zakúpiť vlastnú techniku. Ide o moderné

autonómne riešenie, ktoré nebude potrebovať počas vysielania žiadnu obsluhu. Celá sústava

potrebná na vysielanie, aj s nastavením systému a inštaláciou, bude stáť 1 350 eur. Kto by chcel
milodarom podporiť tento projekt, môže tak urobiť osobne alebo na účet farnosti. Ďakujeme.

Za † starých rodičov

Od 1. októbra 2020 môže byť na sv. omši súčasne maximálne 50 osôb. Z toho 5 miest bude
rezervovaných pre ľudí, ktorí majú nahlásený úmysel danej sv. omše. Kartičky pre týchto ľudí

budú odložené v sakristii kostola, kde si ich musia prísť vyzdvihnúť najneskôr 10 minút pred sv.
omšou.

Farské oznamy

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

Poďakovanie za 75 rokov života s prosbou o zdravie a Božiu pomoc

29. nedeľa v období cez rok

Za † Štefana a Barboru Horných

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Za † Rudolfa a Máriu a starých rodičov Tonkovičových a Poliakových

Za † otca Dušana Solčianského

Za † menžela Jozefa, rodičov z oboch strán, švagrov a švagriné

Za † rodičov Ludevíta a Katarínu a starých rodičov z oboch strán

sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Za † Antona, Helenu, Jána a starých rodičov

Streda 28. týždňa v období cez rok

Za † príbuzných

sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Za † Alojza a Agnesu Madolových a starých rodičov

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

28. nedeľa v období cez rok
11.10.2020

Pondelok 28. týždňa v období cez rok

Za † manžela, rodičov, starých rodičov a bratov

Za farnosť

Piatok 28. týždňa v období cez rok

Za šťastný pôrod a zdravie pre rodinu

Za † rodičov Galabových a Dudášových a ich rodičov

Utorok 28. týždňa v období cez rok

http://www.zlatemoravcefara.sk/


V piatok o 19.30 hod. bude v kostole bratov Tešiteľov sv. omša pre mládež, ktorú bude celebrovať

vdp. Marek Sedlár, kaplán farnosti ZM. 

Púť do Svätej Zeme, ktorá sa mala uskutočniť v novembri sa prekladá na nový termín 21.4. -

28.4.2021. Všetci prihlásení pútnici budú o tom informovaný zo strany cestovnej kancelárie. 

Prežívame ružencový mesiac október. Pru tejto príležitosti chceme osloviť a pozvať veriacich, aby

sa stali členmi ružencového bratstva. V praxi to znamená zobrať na seba záväzok denne sa

pomodliť jeden desiatok zo sv. ruženca. Kto sa chce stať členom ružencového bratstva, nech sa
prihlási v sakristii kostola. 

Budúca nedeľa bude Misijnou nedeľou, po sv. omši sa bude konať zbierka na misie. Za Vaše
milodary Pán Boh zaplať. 


