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PONDELOK 16.11.2020

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

UTOROK 17.11.2020

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

STREDA 18.11.2020

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 19.11.2020

F 7.00 hod.

K 17.00 hod. Poďakovanie za 85 rokov života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

PIATOK 20.11.2020

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

SOBOTA 21.11.2020

K 07.00 hod.

NEDEĽA 22.11.2020

F 7.00 hod.

F  09.00 hod.

K 11.00 hod.

Sväté omše budeme vysielať naživo v pondelok až piatok o 17.00 hod a v nedeľu o 9.00 hod. 

Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí poslali milodar na účet farnosti (SK92 0900 0000 0000

3123 3026) alebo obetovali milodar osobne. Ďakujem všetkým za ich štedrosť a všetkým
dobrodincom vyprosujem v modlitbe veľa Božieho požehnania. Vďaka!

Za živých členov ružencového bratstva

Za † Vladimíra a Moniku Pinterových

Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma, sviatok

Za † matku

Za farnosť

sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Za † manžela Viliama

Za † rodičov Tomčíkových, brata Jozefa a starých rodičov

Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Kováčovú, Komžíkovú a Sečkárovú

Poďakovanie za 60 rokov manželského života

Poďakovanie za dar života a prosba za zdravie pre celú rodinu

Za † Jána a Miladu a rodičov z oboch strán

Streda 33. týždňa v období cez rok

Za † rodičov Velčických, ich rodičov a brata Františka

Štvrtok 33. týždňa v období cez rok

Za † Antona a Štefániu a rodičov z oboch strán

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

33. nedeľa v období cez rok
15.11.2020

Pondelok 33. týždňa v období cez rok

Úmysly sv. omše na budúci kalendárny rok začneme zapisovať od pondelka 23. novembra po

každej sv. omši v sakristii kostola. Jeden človek si môže dať zapísať max. tri úmysly. 

Vežové hodiny a ich odbíjanie už opäť fungujú. Mechanizmus hodín prešiel generálnou

opravou. Cena za opravu bola 1 200 eur. Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí prispeli na

tento úmysel.   

Od pondelka 16.11.2020 budú sv. omše opäť slávené verejne. K dispozícii bude 50 percent
kapacity miest na sedenie kostola (190 miest aj s chórom) bez možnosti státia, pričom bude
aplikovné šachovnicové sedenie, miesta budú na lavici označené krížikom. Všetkých pozývame

opäť k osobnej účasti na sv. omši, miesta je dosť. Kostol je maximálne bezpečný, pri vstupe do
kostola je povinná dezinfekcia rúk a nosenie rúška.

Farské oznamy

Poďakovanie za 45 rokov manželstva s prosbou o Božiu pomoc

34. nedeľa v období cez rok - Krista Kráľa

Obetovanie Panny Márie

http://www.zlatemoravcefara.sk/

