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PONDELOK 22.2.2021

K 17.00 hod.

UTOROK 23.2.2021

F 17.00 hod. 

STREDA 24.2.2021

K 17.00 hod.

F 20.00 hod.

ŠTVRTOK 25.2.2021

F 17.00 hod.

PIATOK 26.2.2021

K 17.00 hod.

SOBOTA 27.2.2021

F 9.00 hod.

NEDEĽA 28.2.2021

F  9.00 hod.

Za † Štefana Drgoňu

Za † Petra Kyselicu

Za † rodičov Vincenta a Katarínu, ich rodičov, ťov Jozefa a Jána

Piatok po 1. pôstnej nedeli

Za Božie pohnanie pre kňaza Martina

Za † mažela a otca Jaroslava

Streda po 1. pôstnej nedeli

Za † starých rodičov Poliakových a Bakových, ich deti a vnukov

Za † manžela Ladislava a jeho rodičov a starých rodičov

Poďakovani za 70, 20 a 15 rokov života Márie, Sáry a Samuela

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

Za † Annu, jej rodičov a starých rodičov

Utorok po 1. pôstnej nedeli

Za † rodičov Bartolomeja a Paulínu Hudecových a rodičov  oboch strán

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

1. pôstna nedeľa
21.2.2021

Katedra sv. apoštola Petra

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!

ADORÁCIA 

Krížovú cestu sa budeme modliť v piatok o 16.15 hod. a v nedeľu o 15.00 hod. Samozrejme

vždy bude vysielaná naživo na YouTube kanáli Farnosť Zlaté Moravce.

Farské oznamy

Za farnosť

2. pôstna nedeľa

Sobota po 1. pôstnej nedeli

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

Za † Jána Gracovského a rodičov z oboch strán

Za † manžela Jána

Za † otca Júliusa a starých rodičov z oboch strán

Za † Mariána Čižmára

V stredu večer o 20.00 hod. budeme z farského kostola naživo vysielať adoráciu pred

vyloženou Sviatosťou oltárnou, ktorá bude ukončená eucharistickým požehnaním. 

Na pôstne obdobie sme si pre vás pripravili Biblický kvíz. Na každú pôstnu nedeľu bude
pripravný kvíz s 10 otázkami, ktoré sa budú týkať Božieho slova danej nedele. Kvíz nájdete na

webovej stránke farnosti (www.zlatemoravcefara.sk) od piatka do utorka, vyplníte ho online.

Po vyplnení sa vám zobrazia správne odpovede. Na veľkonočnú nedeľu vylosujeme zo

všetkých zúčastnených výhercu zaujímavých cien.  

http://www.zlatemoravcefara.sk/

