
www.zlatemoravcefara.sk mobil: 0910 842 773

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

PONDELOK 15.3.2021

17.00 hod.

UTOROK 16.3.2021

17.00 hod. 

Za † rodičov Jána a M8riu, starých rodičov a brata Silvestra

STREDA 17.3.2021

17.00 hod.

ŠTVRTOK 18.3.2021

17.00 hod.

PIATOK 19.3.2021

17.00 hod.

SOBOTA 20.3.2021

9.00 hod.

NEDEĽA 21.3.2021

 9.00 hod.

Za † manžela Jozefa a rodinu Pitlovú

Za † rodičov Jozefa a Katarínu Vaňových a starých rodičov z oboch strán

Za Božiu pomoc a ochranu pre kňazov našej farnosti

sv. Jozefa, ženícha preblahoslavennje Panny Márie, slávnosť

Za † manžela Tomáša a rodičov z oboch strán

Za Božiu pomoc a ochranu pre misijné sestry na Slovensku i v zahraničí

Streda po 4. pôstnej nedeli

Za † Katarínu

Za † manžela Jána Mráza a rodičov z oboch strán

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

Za † Antóniu Drábikovú

Utorok po 4. pôstnej nedeli

Za † Annu Turzovú

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

4. pôstna nedeľa
14.3.2021

Pondelok po 4. pôstnej nedeli

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!

Farské oznamy

Za farnosť

5. pôstna nedeľa

Sobota po 4. pôstnej nedeli

Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

Poďakovanie za 25 rokov života Barbory s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Za † Petra a Editu Orbánových

Za † členov rodiny

Kňazi, ktorí pôsobíme vo farskom kostole, sme do 25.3. v karanténe. Sväté omše však budú

vysielané i naďalej tak ako zvyčajne: pondelok až piatok o 17.00 hod.; sobotu a nedeľu o 9.00

hod. Úmysly sv. omší slúžime naďalej tak ako sú zapísané. V piatok o 16.15 hod. bude

vysielaná Krížová cesta. Avšak adorácia v stredu večer a Krížová cesta v nedeľu popoludní

nebude. V prípade pohrebu alebo inej duchovnej potreby nás kontaktujte na farskom
telefónnom čísle. Ďakujeme pánovi dekanovi Gustávovi Lutišanovi za pokračovanie v slávení

online sv. omší.

Na každú pôstnu nedeľu sme pripravili Biblický kvíz pozostávajúci z 10-tich otázoki, ktoré sa

budú týkať Božieho slova danej nedele. Kvíz nájdete na webovej stránke farnosti

(www.zlatemoravcefara.sk) v piatok pred nedeľou, vyplníte ho online. Na veľkonočnú nedeľu

vylosujeme zo všetkých zúčastnených výhercu nádhernej biblie.  

http://www.zlatemoravcefara.sk/

