
www.zlatemoravcefara.sk mobil: 0910 842 773

email: zlate.moravce@nrb.sk číslo účtu: IBAN SK92 0900 0000 0000 3123 3026

PONDELOK 8.2.2021

K 17.00 hod.

UTOROK 9.2.2021

F 17.00 hod. 

STREDA 10.2.2021

K 17.00 hod.

20.00 hod.

ŠTVRTOK 11.2.2021

F 17.00 hod.

PIATOK 12.2.2021

K 17.00 hod.

SOBOTA 13.2.2021

F 9.00 hod.

NEDEĽA 14.2.2021

F  9.00 hod.

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre Vás pozýva dňa 18. februára 2021 o

18,00 hod. online na Deň otvorených dverí pre gymnázium. Viac na stránke gymnázia. 

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 

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

vyloženou Sviatosťou oltárnou, ktorá bude ukončená eucharistickým požehnaním. 

Dnes o 15.00 hod. budeme vysielať pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci.

Za † Jána Kováča

sv. Školastiky, panny, spomienka

Za † rodinu Havettovú a Frajkovú, ich rodičov a brata Gabriela

Za † otca Jána, rodičov z oboch strán a súrodencov

Farské oznamy

Za farnosť

6. nedeľa v období cez rok

Panny Márie v sobotu

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

Poďakovanie za 80 rokov života s prosbou o Božiu pomoc

Za † Štefana Jozefa Tonkoviča

Centrum pre rodinu v Nitre vás pozýva prežívať Národný týždeň manželstva. Počas týždňa je

pripravený online program, ktorý nájdete na stránke centra (www.centrumprerodinu.sk) a na

našej webovej stránke.

Za † Viktóriu Mužikovú a manžela Alfonza

Za † rodičov Pavla a Helenu a starých rodičov z oboch strán

Za † Alžbetu a jej dcúru Vieru

Za † rodičov Pinterových, starých rodičov a súrodencov

Poďakovanie za dar života syna Matúša a matky Anny

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, spomienka

Za † rodičov Františka a Annu Adamcových

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

5. nedeľa v období cez rok
7.2.2021

Pondelok 5. týždňa v cezročnom období

Za † Matúša Pecha

Piatok 5. týždňa v cezročnom období

Za † Františka a Emíliu Šabíkových a rodičov z oboch strán

Poďakovanie za dar života a sviatostného manželstva

Utorok 5. týždňa v cezročnom období

http://www.zlatemoravcefara.sk/

