
www.zlatemoravcefara.sk mobil: 0910 842 773

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

PONDELOK 15.2.2021

K 17.00 hod.

UTOROK 16.2.2021

F 17.00 hod. 

STREDA 17.2.2021

K 17.00 hod.

F 20.00 hod.

ŠTVRTOK 18.2.2021

F 17.00 hod.

PIATOK 19.2.2021

K 17.00 hod.

SOBOTA 20.2.2021

F 9.00 hod.

NEDEĽA 21.2.2021

F  9.00 hod.

Utorok 6. týždňa v cezročnom období

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.  

Poďakovanie za 80 a 85 rokov života

Za † členov ružencového bratstva

Piatok po Popolcovej strede

Za † manžela Jozefa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

6. nedeľa v období cez rok
14.2.2021

Pondelok 6. týždňa v cezročnom období

Poďakovanie za da života Vierky a Alexandry s prosbou o  Božiu pomoc

Popolcová streda

Za † Barnabáša

Za † rodičov 

Za † rodičov Šabíkových a ich deti Pavla, Jozefa, Helenu a neter Lenku

Za † Jána a Barboru Gulikových a ich rodičov

Za zdravie a Božie požehnanie pre deti a ich rodiny

Za † Júliu, Evu a Karola a ich rodičov

Štvrtok po Popolcovej strede

Za † rodičov Ľudevíta a Margitu, ich predkov z oboch strán a sestru Helenu

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.

Popolcovou stredou vstupujeme do 40-dňového pôstneho obdobia. V tento deň nás viaže

prísny pôst, to znamená, že sa môžeme počas dňa najesť raz dosýta a dva krát si niečo zajesť.

Prísny pôst je záväzný od 18. roku života do 60. roku života. Okrem toho nás viaže príkaz

zdržiavania sa mäsitého pokrmu, ktorý je záväzný od 14. roku života až do konca života.

Farské oznamy

Za farnosť

1. pôstna nedeľa

Sobota po Popolcovej strede

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

Za † rodičov Pavla a Máriu, Jána a Annu, ich rodičov a za Jána a Antóniu

Poďakovanie za 50 rokov života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Poďakovanie za 80 rokov života Jána a prosba o Božiu pomoc

http://www.zlatemoravcefara.sk/


V týchto dňoch prebieha potravinová zbierka spoločnosti Lidl „Podeľ sa a pomôž“. Debnička,

do ktorej môžete vložiť dar v podobe potravín alebo drogérie, je umiestnená v predajni Lidl za

pokladňami pri východe. Vyzbierané potraviny prerozdeľuje Sociálny odbor mesta Zlaté

Moravce  a Terénna sociálna práca. Ďakujeme šetkým, ktorý už do zbierky prispeli.

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!

Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára

2021. Tento 14. ročník bude veľmi špecifický - po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube
kanál. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk


