RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE
Farský kostol sv. Michala Archanjela
mobil: 0910 842 773
číslo účtu: IBAN SK92 0900 0000 0000 3123 3026

www.zlatemoravcefara.sk
email: zlate.moravce@nrb.sk

Nedeľa krstu Krista Pána
10.1.2021
Pondelok 1. týždňa období cez rok
PONDELOK 11.1.2021
K 17.00 hod. Za † Emila Michňu a zosnulých z rodiny Michňovej a Bucheňovej
Za zdravie, nádej a dary Ducha Svätého pre rodičov a sestru Janku
UTOROK

12.1.2021
Utorok 1. týždňa období cez rok
F 17.00 hod. Na úmysel
Za † Vincenta a Máriu Rajtárových, bratov a rodičov z oboch strán
Streda 1. týždňa období cez rok
STREDA
13.1.2021
K 17.00 hod. Za † Jána a Helenu Šabíkových a ich rodičov
Poďakovanie za dar života

Štvrtok 1. týždňa období cez rok
ŠTVRTOK 14.1.2021
F 17.00 hod. Za † Jozefa Chrena
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
PIATOK

Piatok 1. týždňa období cez rok
15.1.2021
K 17.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Vierku, Matúša a Kristínu
Za † manžela Jozefa a rodičov Brezinových

SOBOTA

Panny Márie v sobotu
16.1.2021
F 9.00 hod. Za Božie požehnanie pre celú rodinu

NEDEĽA

17.1.2021
F

9.00 hod.

2. nedeľa v období cez rok
Za † rodičov Jána a Máriu Drahošových
Za farnosť
Za † Štefana Gábriša rodičov a starých rodičov z oboch strán

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

Farské oznamy
Novú trojkráľovú vodu si môžete zobrať v predsieni kostola ešt aj v dnešný deň (v nedeľu).
Nástojčivo vyzývam veriacich tejto farnosti, aby nezabúdali sprostredkovať svojim
vážne chorým, či umierajúcim príbuzným sviatosť pomazania chorých, prípadne
viatikum (sv. prijímanie ako posilu na ceste do večnosti). Je jedno, či sa chorý nachádza doma
alebo v nemocnici. Kňaza so sviatosťou pustia aj do nemocnice. Samozrejme, že prídeme aj k
ľuďom chorým na Covid-19. Nenechávajte si zavolanie kňaza na poslednú chvíľu, neraz už
býva neskoro. Hneď ako vidíte, že stav chorého sa zhoršuje, treba zavolať kňaza. Zanedbanie
tejto kresťanskej povinnosti zo strany príbuzných chorého, je vážnym previnením sa proti
láske k blížnemu. Naozaj ide o život, ale nie o ten pozemský, ale o život večný! Sme dostupní
na telefónnom čísle (0910 842 773) 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
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!

Pripájame sa k výzve nášho diecézneho biskupa a aj naša farnosť sa zapojí do diecézneho
spoločenstva pod názvom „Päť minút pre Boha – päť minút pre seba“. Počas celého mesiaca
január sa každý večer o 20.00 hod. zjednoťme v krátkej modlitbe podľa svojich
možností: pred krížom, či obrazom, modlitbou, alebo v tichom uvedomení si Božej
prítomnosti. V tomto čase, kde je to možné, nech zaznejú kostolné zvony. Úmysel tejto
modlitby si môže každý vzbudiť sám. Modlíme sa predovšetkým za ukončenie pandémie, za
naše rodiny, za trpiacich, chorých, osamelých, zomierajúcich a za tých, ktorí nás v tomto čase
opustili. Každý pracovný deň je možné sa túto modlitbu počúvať aj v rádiu Mária.

