
www.zlatemoravcefara.sk mobil: 0910 842 773

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

PONDELOK 22.3.2021

17.00 hod.

UTOROK 23.3.2021

17.00 hod. 

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Šalátovú a Piklerovú

STREDA 24.3.2021

17.00 hod.

ŠTVRTOK 25.3.2021

17.00 hod.

PIATOK 26.3.2021

17.00 hod.

SOBOTA 27.3.2021

9.00 hod.

NEDEĽA 28.3.2021

 9.00 hod.

O týždeň na Kvetná nedeľu budeme na začiatku sv. omše požehnávať ratolesti. Počas týždňa si

svoje ratolesti môžete priniesť do predsiene kostola, poriadne si ich označte a my vám ich o

týždeň požehnáme. Po sv. omši si ich zase prídete zobrať do predsiene kostola.

Farské oznamy

Za farnosť

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána

Sobota po 5. pôstnej nedeli

Za † matku Helenu

Za † Petra a Annu, synovca Lukáša, Katarínu, Jána, Emila a Ondreja

Za † krstných rodičov Beličinových a krstného otca Michala Krajčího

Za zdravie a Božiu pomoc

Krížová cesta dnes popoludní a ani adorácia v stredu večer NEBUDE. Sväté omše budú počas
týždňa vysielané vo zvyčajných časoch. V piatok bude Krížová cesta o 16.15 hod. Ďakujeme

pánovi dekanovi Gustávovi Lutišanovi za pokračovanie v slávení online sv. omší.

Na webovej stránke farnosti (www.zlatemoravcefara.sk) nájdete biblický kvíz, ktorý môžete

vyplniť online. Každú nedeľu vylosujeme výhercu skromnej odmeny a na veľkonočnú nedeľu
vylosujeme zo všetkých zúčastnených výhercu nádhernej biblie.  

Nabudúci víkend sa zo soboty na nedeľu mení čas. V noci o 2. hodine posúvame hodiny
dopredu na 3. hodinu letného času, čiže budeme spať o hodinu menej.

Dnes sa koná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Zbierku môžete podporiť

zaslaním milodaru na účet KBS: SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Viac informácií na webe

Konferencie biskupov Slovenska.

Za † Františka Velčického a rodičov z oboch strán a za svatovcov Severových

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

5. pôstna nedeľa
21.3.2021

Pondelok po 5. pôstnej nedeli

Poďakovanie za 60 r. života s prosbou o B. požehnanie pre celú rodinu

Za † manžela Jozefa, jeho rodičov, bratov a Švagra Jána

Za † rodičov Jozefa a Máriu Valkovičových, ich rodičov a starých rodičov

Piatok po 5. pôstnej nedeli

Za obrátenie detí a vnúčat

Poďakovanie za dožitých 99 rokov života Barbory

Streda po 5. pôstnej nedeli

Za † Jozefa Tonkoviča a rodičov

Za posilnenie viery pre deti a vnúčatá

Zvestovanie Pána, slávnosť

Za † Stanislava Ivaniča

Utorok po 5. pôstnej nedeli

http://www.zlatemoravcefara.sk/


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!


