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PONDELOK 9.11.2020

F 17:00 hod.

UTOROK 10.11.2020

K 17:00 hod.

STREDA 11.11.2020

F 17:00 hod.

ŠTVRTOK 12.11.2020

K 17:00 hod. Poďakovanie za dožitých 70 rokov života s prosbou o ďalšiu B. pomoc

PIATOK 13.11.2020

F 17:00 hod.

SOBOTA 14.11.2020

K 09:00 hod.

NEDEĽA 15.11.2020

F  09:00 hod.

Náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák zajtra (9.11.) oslávi narodeniny. Kňazi a veriaci
farnosti Zlaté Moravce mu prajeme všetko najlepšie a v modlitbe vyprosujeme hojnosť

Božieho požehnania. 

Poďakovanie za dar života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Za † dcéru Janku, rodičov a starých rodičov z oboch strán, švagra Stanislava 

a sestru Žofiu

Piatok 32. týždňa v období cez rok

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnúčence

Za farnosť

sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Za † Moniku Mladú

Za † členov ružencového bratstva a ich rodiny

Za † rodičov Dodokových a Kéryových a deti

Za † Editu Urbanovú

Za † rodičov a súrodencov

Za † Violu, rodičov a starých rodičov

Panny Márie v sobotu

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

32. nedeľa v období cez rok
8.11.2020

Výročie posviacky Lateránskej Baziliky, sviatok

Za † rodičov Kocianových, starých rodičov Frankových a neter Petru

sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka

Za † rodičov Krajčovyčivých a strýka s manželkou

sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

Za † manžela Jaroslava

Nakoľko verejné sv. omše sa neslávia, farnosť nemá ani príjem milodarov z tzv. zvončeka, čo je
jediný zdroj príjmov pre farnosť. Preto prosím o Vašu priebežnú finančnú podporu farnosti či do

pokladničky v kostole alebo na bankový účet farnosti: SK92 0900 0000 0000 3123 3026. 
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. Vďaka!

Každú stredu a piatok je možné pristúpiť k svätej spovedi. Kňaz bude k dispozícii v sakristii

kostola a to  v čase: 8.00 hod. - 9.00 hod.; 15.00 hod. - 16.00 hod.; 18.15 hod. - 19.00 hod.  

Sväté prijímanie rozdávame vonku po svätej omši, to znamená v pondelok až piatok o 18.00 hod.,

v sobotu o 10.00 hod. a v nedeľu o 10.30 hod. Je potrebné mať negatívny test na Covid-19, rúško a
dodržiavať 2-metrové odstupy. 

Farské oznamy

Za † Jána a Helenu, brata Lukáša a ich synov a st. rodičov z oboch strán

33. nedeľa v období cez rok

http://www.zlatemoravcefara.sk/

