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PONDELOK 23.11.2020

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

UTOROK 24.11.2020

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

STREDA 25.11.2020

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

ŠTVRTOK 26.11.2020

K 7.00 hod.

F 17.00 hod. Za † Annu Kouřilovú, manžela Antona a dcéru Máriu Pihikovú

PIATOK 27.11.2020

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

SOBOTA 28.11.2020

K 7.00 hod.

NEDEĽA 29.11.2020

K 7.00 hod.

F  09.00 hod.

F 11.00 hod.

Úmysly sv. omše na budúci kalendárny rok začneme zapisovať od zajtra (23.11.) po každej sv.

omši v sakristii kostola. Zapisujeme na prvý polrok roka 2021 a jeden človek si môže dať
zapísať max. tri úmysly. 

Dnes na slávnosť Krista Kráľa sa vo všetkých farských kostoloch koná obnova zasvätenia
ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Túto pobožnosť pred vyloženou Sviatosťou

Oltárnou budeme mať dnes o 15.00 hod.

Farské oznamy

Za † rodičov a starých rodičov z oboch strán

1. adventná nedeľa

Panny Márie v sobotu

Od zajtra (23.11.) budeme vysielať sv. omše naživo na našej webovej stránke

www.zlatemoravcefara.sk. Vysielanie bude pokračovať naďalej aj na yuotube kanáli Farnosť

Zlaté Moravce. Avšak už nebude pripravený link na každý deň, ale vysielanie sa spustí priamo

pár minút pred svätou omšou. Po skončení svätej omše sa video uloží na youtube, tak ako

doteraz. 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

34. nedeľa v období cez rok - Krista Kráľa
22.11.2020

Pondelok 34. týždňa v období cez rok

Za † Imricha a Júliu Gibalových a ich rodičov

Za † Lenku, Júliu, Máriu a Jozefa

Za † rodičov Františka a Máriu a starých rodičov z oboch strán

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľub. spomienka

Požehnanie pre Katarínu a jej celú rodinu

Štvrtok 34. týždňa v období cez rok

Za † Jána a Rudolfa, ich rodičov a rodičov Kováčových

Na budúcu nedeľu (29.11.) si môžete priniesť do kostola svoje adventné vence, na začiatku každej
sv. omše ich budeme požehnávať.

Poďakovanie za súrodencov a za B. pomoc, zdravie a pokoj v rodinách

Za † Máriu Kazíkovú

Piatok 34. týždňa v období cez rok

Za † Jozefa Kardoša

Za farnosť

sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Za † rodičov Matúša a Máriu, ich rodičov a starých rodičov z oboch strán

Poďakovanie za dožitých 70 rokov života

Za † rodičov Pilčíkových, Vrábelových a ich rodičov a Rudolfa

http://www.zlatemoravcefara.sk/


Na budúcu nedeľu (29.11.) sa bude konať predpísaná zbierka na Katolícku charitu. Za vaše

milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.

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!

V piatok (27.11.) o 19.30 hod. bude celebrovať sv. omšu pre mládež (mládežku) v kostole bratov

Tešiteľov páter Tomáš. 


