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PONDELOK 28.12.2020

K 17.00 hod.

UTOROK 29.12.2020

 

F 17.00 hod.

STREDA 30.12.2020

K 17.00 hod.

ŠTVRTOK 31.12.2020

F 17.00 hod.

PIATOK 1.1.2021

K 09.00 hod.

SOBOTA 2.1.2021

F 9.00 hod.

NEDEĽA 3.1.2021

F  9.00 hod.

Ďakujeme všetkým farníkom a ľuďom dobrej vôle za všetky vianočné pozdravy, či už vo forme
pohľadnice, sms-ky alebo mailu. Taktiež ďakujeme za všetky vianočné dobroty a jedlo, ktoré

ste nám na faru priniesli. Vážime si to a úprimne ďakujeme!

Pre aktuálnu epidemiologickú situáciu nebudeme tento januároví prvý piatok spovedať

chorých po domoch.

Po sv. omši na Silvestra sa pomodlíme ďakovnú pobožnosť na konci občianskeho roka. Na

nový rok sa po sv. omši pomodlíme pobožnosť, ktorou si chceme vyprosiť Božie požehnanie

do nového roka 2021. V sobotu bude prvá sobota v mesiaci. O 9.00 hod. sa pomodlíme

modlitbu sv. ruženca a po ňom bude sv. omša. Všetky sv. omše budeme vysielať naživo.

Farské oznamy

Za farnosť

Druhá nedeľa po Narodení Pána

sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov, spomienka

                          Poznámka. F - farár; K - kaplán. Zmena celebranta vyhradená

Za † Antona a Pavlínu, syna Jána a ich rodičov

Poďakovanie za šťastný pôrod

Poďakovanie Pánu Bohu za všetky dobrodenia udelené v roku 2020

Poďakovanie za 30 r. manželského života a prosba o ďalšiu B. pomoc

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Nedeľa svätej rodiny
27.12.2020

sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána

Za † Elenu Mankoveckú a rodičov z oboch strán

sv. Sivestra I., spomienka + ďakovná pobožnosť

Za † manžela Michala a rodičov z oboch strán

Za uzdravenie syna Mariána  

Keďže sa na Narodenie Pána nekonala vianočná ofera, prosíme o podporu farnosti zaslaním

milodaru na bankový účet farnosti: SK92 0900 0000 0000 3123 3026. Ďakujeme za vašu

štedrosť a všetkým dobrodincom vyprosujeme v modlitbe veľa Božieho požehnania. Vďaka!

Za † brata Michala

Za † rodičov Čaladíkových a ich rodičov

Panny Márie Bohorodičky

Za † rodičov Jozefa a Júliu Herdových a rodičov z oboch strán

Za + Martu

Piaty deň v oktáve Narodenia Pána

Za † manžela Stanislava

Poďakovanie za zdravie a prosba o ďalšiu Božiu pomoc

Za farnosť

Za †otca Jozefa
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