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PONDELOK 2.11.2020

F 17:00 hod.

UTOROK 3.11.2020

K 17:00 hod.

STREDA 4.11.2020

F 17:00 hod.

ŠTVRTOK 5.11.2020

K 17:00 hod. Za Božiu pomoc pri pôrode

PIATOK 6.11.2020

F 17:00 hod.

SOBOTA 7.11.2020

K 09:00 hod.

NEDEĽA 8.11.2020

F  09:00 hod.

Za † rodičov Cimermanových a starých rodičov z oboch strán

Za † Jozefa a Annu Einrichových a rodičov z oboch strán

Piatok 31. týždňa v období cez rok

Za † Alicu a Júliusa Hučkových a ich rodičov

Za † Jozefa a Helenu Martincových a ich rodičov

Utorok 31. týždňa v období cez rok

Za † rodičov Eduarda a Júliu a brata Jána

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Slávnosť všetkých svätých
1.11.2020

Spomienka na všetkých verných zosnulých

Za † reholné sestry Ducha Svätého

Za † otca Mateja a rodičov z oboch strán

Za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína

Za † rodinu Smetanovú

Za † manžela Jána a rodičov z oboch strán

Panny Márie v sobotu

Za † Jozefa a Helenu Kováčových

sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Za † matku Margitu

Štvrtok 31. týždňa v období cez rok

Za duše v očistci

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.

Farské oznamy

Za farnosť

32. nedeľa v období cez rok

Nakoľko verejné sv. omše nebudú, farnosť nebude mať ani príjem milodarov z tzv. zvončeka,

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. 

Dnes (1.11.) o 15.00 hod. budeme vysielať pobožnosť na Slávnosť všetkých svätých. Zajtra
bude "dušičková" pobožnosť hneď po sv. omši. 

Sviatosť zmierenia vysluhujeme individuálne na požiadanie. 

http://www.zlatemoravcefara.sk/

