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PONDELOK 26.10.2020

F 17:00 hod.

UTOROK 27.10.2020

K 17:00 hod.

STREDA 28.10.2020

F 17:00 hod.

ŠTVRTOK 29.10.2020

K 17:00 hod. Poďakovanie za B. požehnanie pre rodinu s prosbou o ďalšiu B. pomoc

PIATOK 30.10.2020

F 17:00 hod.

SOBOTA 31.10.2020

K 09:00 hod.

NEDEĽA 1.11.2020

F  09:00 hod.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

30. nedeľa v období cez rok
25.10.2020

Pondelok 30. týždňa v období cez rok

Za zdravie a B. pomoc pre syna a ochranu Panny Márie

Za † rodičov Krušinských a Pytlových a syna Dušana

Piatok 30. týždňa v období cez rok

Za † Annu, Dušana, Jozefa Pechových a ich rodičov

Za farnosť

Utorok 30. týždňa v období cez rok

Za † manžela Milana a rodičov z oboch strán

Za † rodičov Švecových a ich rodičov

Za † manžela Ludevíta, rodičov,sestru Katarínu a Pavlínu s manželom

Za † otca Karola
Za † Mariannu Urbanskú

Za † Jozefov Janákových-syna, manžela, otca, za rodičov Korcových a 
starých rodičov

Panny Márie v sobotu

Za † Štefana, Annu a Kvetoslavu

sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Poďakovanie za B. ochranu  a prosba o B. pomoc pre rod. Martincovú

Štvrtok 30. týždňa v období cez rok

Poďakovanie za dar manželstva a 60. rokv života s prosbou o B. pomoc

Od 24. októbra 2020 platí na Slovensku zákaz vychádzania. Z tohto dôvodu nebudeme až do

odvolania po sv. omši rozdávať sv. prijímanie. Sväté omše budú kňazi i naďalej 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.

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

Úradné hodiny zostávajú nezmenené v platnosti. Avšak, čo sa dá, treba vybaviť telefonicky. 

Farské oznamy

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti, vnúčatá a pravnúčatá

30. nedeľa v období cez rok

Pohreby sa vykonávajú 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 môžu i naďalej vykonávať svadobné a krstné obrady, pri zachovaní pravidla
jedna osoba na 15 štvorcových metrov.

                                                                                                                    Pokračovanie oznamov na druhej strane

http://www.zlatemoravcefara.sk/


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 milodar na účet farnosti alebo obetovali

milodar osobne. Ďakujem všetkým za ich štedrosť a všetkým dobrodincom vyprosujem v modlitbe 
veľa Božieho požehnania. 

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné
odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre
dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si

veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.


