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PONDELOK 4.1.2021

K 17.00 hod.

UTOROK 5.1.2021

F 17.00 hod. 

STREDA 6.1.2021

K 9.00 hod.

ŠTVRTOK 7.1.2021

F 17.00 hod.

PIATOK 8.1.2021

K 17.00 hod.

SOBOTA 9.1.2021

F 9.00 hod.

NEDEĽA 10.1.2021

F  9.00 hod.

Na sviatok Zjavenia Pána požehnáme novú trojkráľovú vodu. Voda bude k dispozícii v

predsieni kostola. 

Prosíme 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!

Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva sa môže pohrebných, krstných a sobášnych

obradov zúčastniť maximálne 6 ľudí.

Za † Barboru Solčiansku 

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu vám oznamujeme, že dňa 2.

januára 2020 v 71. roku života a v 48. roku kňazstva odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi dp.
Anton Priebera, ktorý žil niekoľko rokov v našej farnosti ako kňaz na dôchodku R.I.P.

Za † Jozefa a Annu Martincových a dcéru Annu

Poďakovanie za 85 rokov života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Piatok po Zjavení Pána

Za † telesné a duchovné uzdravenie celej rodiny

Za farnosť

Utorok vo Vianočnom období

Za † rodičov, starých rodičov a krstných rodičov

Poďakovanie za dar života s prosbou o Božiu pomoc a požehnanie

Za † Katarínu Hlavačkovú

Za † Júliusa a Milana Kazíka a starých rodičov Kazíkových

Prosba o pomoc a milosti Ducha Svätého

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

2. nedeľa po narodení Pána
3.1.2021

Pondelok vo Vianočnom období

Zjavenie Pána, slávnosť

Za farnosť

Štvrtok po Zjavení Pána

Za † rodičov z oboch strán, bratov a švagrinnú

Za † manžela a rodičov z oboch strán

Farské oznamy

Za † otca Milana a brata Jána

Krst Krista Pána

Sobota po Zjavení Pána

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

Za † z rodiny Trojanovej, Karasovej a Sulíkovej
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