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PONDELOK 1.2.2021

K 17.00 hod.

UTOROK 2.2.2021

F 17.00 hod. 

STREDA 3.2.2021

K 17.00 hod.

ŠTVRTOK 4.2.2021

F 17.00 hod.

PIATOK 5.2.2021

K 17.00 hod.

SOBOTA 6.2.2021

F 9.00 hod.

NEDEĽA 7.2.2021

F  9.00 hod.

Štvrtok 4. týždňa v období cez rok

Za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

4. nedeľa v období cez rok
31.1.2021

Pondelok 4. týždňa v cezročnom období

Za † Veroniku Beňovú

sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Za † rodičov z oboch strán, súrodencov a švagra

Za † starých rodičov Lechmanových a Jevčíkových

Obetovania Pána, sviatok

Za † manželku Dagmar Martincovú

Za † rodičov Ondriašových, Pánikových a starých rodičov

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Za † Drahušku, Irenu a Helenu

Za † Štefana a Máriu Mankoveckých, st. rodičov z oboch strán a strýca Lukáča

sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľub. spomienka

Za Božie požehnanie pre manželov Štefana a Veroniku

Poďakovanie za Božiu pomoc a prosba o ochranu Panny Márie

Farské oznamy

Za farnosť

5. nedeľa v období cez rok

sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

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

Za † manžela Demetera a syna Jána

Za † rodičov Karola a Teréziu a starých rodičov

Ďakujeme všetkým mužom a ženám, ktorí pomohli odstrániť vianočný stromček a výzdobu, a

poupratovali kostol. Pán Boh zaplať!

Za † Viktóriu Mužikovú a manžela Alfonza

V sobotu bude prvá sobota v mesiaci. O 9.00 hod. sa pomodlíme modlitbu sv. ruženca a po ňom

bude sv. omša.

Zakúpili sme 200 ks hromničných sviec, ktoré na sviatok Obetovanie Pána, ľudovo nazývaný
Hromnice, požehnáme a od stredy (3.2.) rána budú k dispozícii v predsieni kostola, aby ste si

ich mohli zobrať domov. Buďme ohľaduplní a do každej rodiny si zoberte iba jednu sviecu.

Prosíme o Vašu priebežnú finančnú podporu farnosti či do pokladničky v kostole alebo na

bankový účet farnosti: SK92 0900 0000 0000 3123 3026. Ďakujeme všetkým dobrodincom za

ich štedrosť a vyprosujeme im v modlitbe veľa Božieho požehnania. Vďaka!

http://www.zlatemoravcefara.sk/


Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie od Pána a chcú odpovedať na tento Boží hlas, sa môžu

teraz uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a na štúdium Katolíckej
teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v

akademickom roku 2021/ 2022. Prihlášky sa podávajú do 31. apríla 2021. Bližšie informácie

na www.ksnr.sk

Dňa 29.1.2021 Svätý otec pp. František menoval nového pomocného biskupa pre Nitriansku

diecézu. Je ním vdp. Peter Beňo, doterajší farár a rektor diecéznej svätyne na Skalke pri

Trenčíne. Srdečne blahoželáme a odovzdávame ho do vašich modlitieb!

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre pozýva končiacich žiakov základných škôl na

informačné online popoludnie a to 4.2. a 18.2. vždy o 17.00 hod. Link na online prenos nájdete
prostredníctvom webovej stránky gymnázia (www.gcm.sk).


