
www.zlatemoravcefara.sk mobil: 0910 842 773

email: zlate.moravce@nrb.sk číslo účtu: IBAN SK92 0900 0000 0000 3123 3026

PONDELOK 19.10.2020

17:00 hod.

UTOROK 20.10.2020

17:00 hod.

STREDA 21.10.2020

17:00 hod.

ŠTVRTOK 22.10.2020

17:00 hod. Za † Jána a rodičov z oboch strán

PIATOK 23.10.2020

17:00 hod.

SOBOTA 24.10.2020

09:00 hod.

NEDEĽA 25.10.2020

 09:00 hod.

Od 15. októbra 2020 až do odvolania platí na Slovensku všeobecný zákaz verejných podujatí,
ktorý sa týka aj bohoslužieb. Z tohto dôvodu sa vo farnosti Zlaté Moravce nebudú vo farskom

kostole sláviť verejné sv. omše. Sväté omše budú kňazi sláviť súkromne (t.j. bez účasti

veriacich) a to v pondelok až piatok o 17.00 hod a v sobotu a v nedeľu o 9.00 hod. Všetky sv.
omše budú vysielané naživo na youtube kanáli Farnosť Zlaté Moravce, čím vás pozývame k

duchovnej účasti na ich slávení.

Sväté prijímanie budeme rozdávať v pondelok až piatok o 18.00 hod.; v sobotu o 10.00 hod. a v

nedeľu o 10.30 hod. 

Biskupi Slovenska udelili od 1.10.2020 veriacim dišpenz od fyzickej účasti na bohoslužbách.

Úmysly sv. omší budeme slúžiť každý deň tak ako boli zapísané.

 

Sviatosť zmierenia vysluhujeme individuálne na požiadanie, treba si dohodnúť termín

telefonicky alebo e-mailom, vždy vám radi a ochotne poslúžime.

                                                                                                                                     Pokračovanie oznamov na druhej strane

Farské oznamy

Za farnosť

30. nedeľa v období cez rok

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

Streda 29. týždňa v období cez rok

Za † Michala Valacha

sv. Jána Pavla II., ľubovoľná spomienka

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Za † rodičov Segíňových a ich rodičov

Za † rodičov Mateja a Katarínu

Poďakovanie za 75 r. života a 50. výročie sobáša s prosbou o B. pomoc

Poďakovanie za 70 rokov života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Panny Márie v sobotu

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

29. nedeľa v období cez rok
18.10.2020

Pondelok 29. týždňa v období cez rok

Za Božie požehnanie a ochranu pre rodinu a pre dcéru s rodinou 

Za † manžela Jána

Piatok 29. týždňa v období cez rok

Za † Jozefa a Annu a svokra Jána a rodičov z oboch strán

Poďakovanie za 50 rokov života Adriána

Utorok 29. týždňa v období cez rok

Za † rodičov a starých rodičov a ostatnú rodinu

http://www.zlatemoravcefara.sk/


Pohreby sa budú vykonávať bez sv. omše, čiže iba pohrebné obrady na cintoríne. Počet účastníkov
pohrebných obradov vonku nie je limitovaný, avšak treba dodržiavať dvojmetrový odstup a mať
rúško. V kostole sa budú vykonávať svadobné a krstné obrady, pri zachovaní pravidla jedna osoba

na 15 štvorcových metrov. Krst je potrebné si dohodnúť osobne alebo telefonicky na farskom
úrade v Zlatých Moravciach. 

Nakoľko verejné sv. omše nebudú, farnosť nebude mať ani príjem milodarov z tzv. zvončeka, hoci
zálohové faktúry za plyn a elektrickú energiu platiť musí v mesačnej výške cez 500,- €; preto

prosím o Vašu priebežnú finančnú podporu farnosti či do pokladničky v kostole alebo na bankový 
účet farnosti: SK92 0900 0000 0000 3123 3026. Za každý Váš potrebný finančný milodar nech
sa Vám odmení dobrý Pán Boh! Vďaka!

Zároveň ďakujem všetkým dobrodincom, ktorí poslali na účet farnosti milodary na techniku,
potrebnú na vysielanie sv. omší, spolu vo výške 400,- € alebo prispeli osobne vo výške 300,- €.

Celá technika bude stáť 1 350,- €.


