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PONDELOK 29.3.2021

17.00 hod.

UTOROK 30.3.2021

17.00 hod. 

Za † manžela Mariána, rodičov a švagrovcov Palka a Vierku

STREDA 31.3.2021

17.00 hod.

20.00 hod.

ŠTVRTOK 1.4.2021

17.00 hod.

PIATOK 2.4.2021

09.00 hod.

15.00 hod. Obrady Veľkého piatku

20.00 hod.

SOBOTA 3.4.2021

20.00 hod.

NEDEĽA 4.4.2021

 9.00 hod.

Adorácia

Na Veľký piatok budeme o 20.00 hod. vysielať Poklonu krížu. Následne budeme pokračovať v
modlitbe pri Pánovom kríži vo svojich domácnostiach. Vytvorte si doma dôstojné miesto pre

kríž, pri ktorom sa budete modliť. Pozývame vás vytvoriť reťaz nepretržitej poklony krížu. Kto

sa chce do tejto reťaze zapojiť, nech sa zapíše do online tabuľky na hodinu, počas ktorej sa

bude modliť. Tabuľku ako aj všetky ostatné informácie nájdete na našej webovej stránke.

Poklona krížu

Krížová cesta

Za † Braňa a Janku Šalátových a ich rodičov z oboch strán

Veľký piatok

Za † rodičov Petrovičových a Drgoňových

Poďakovanie za75 rokov života s prosbou o B. pomoc pre Vilmu

Streda Veľkého týždňa

Za uzdravenie rodinných vzťahov

Za nové kňazské povolania

Zelený štvrtok

Poďakovanie za 70 rokov života

Utorok Veľkého týždňa

Za † manželku Janu

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Kvetná nedeľa
28.3.2021

Pondelok Veľkého týždňa

Farské oznamy

Za farnosť

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Biela sobota

Poďakovanie za dar života vnúčat a prosba o požehnanie pre rodiny detí

Na úmysel

Za † kňaza Pavla a rehoľnú sestru Máriu

Za zdravie a Božiu pomoc

Dnes popoludní o 15.00 hod. budeme vysielať pobožnosť Krížovej cesty a v stredu o 20.00

hod. budeme vysielať adoráciu ukončenú eucharistickým požehnaním. Na webovej stránke si

môžete zapísať úmysel, za ktorý sa bude kňaz počas adorácie modliť.

Od rána Zeleného štvrtku bude v predsieni aj farského kostola aj kostola bratov Tešiteľov k

dispozícii prvé číslo obnoveného farského časopisu Farník. V čísle nájdete zaujímavý rozhovor

s pátrom Jozefom, informácie zo života farnosti, slovo o duchovných cvičeniach Exodus 90,

niečo pre násťročných i pre deti a mnoho iného zaujímavého čítania. Náklady na jeden kus boli

1 euro, časopis bude k dispozícii za dobrovoľný príspevok.                               Pokračovanie na druhej strane

http://www.zlatemoravcefara.sk/


Na webovej stránke farnosti (www.zlatemoravcefara.sk) nájdete biblický kvíz, ktorý môžete
vyplniť online. Na veľkonočnú nedeľu vylosujeme zo všetkých zúčastnených výhercu

nádhernej biblie.  

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým našim farníkom za ich pomoc a podporu počas

obdobia dvoch týždňov našej karantény. Ďakujeme za Modlitby, sms-ky, maily, telefonáty, za

nákupy, varenie a vitamíny. Vážime si vašu starostlivosť a záujem nás. Nech vám to Pán Boh
odplatí svojimi milosťami a životom večným. Taktiež ďakujeme aj pánovi dekanovi Gustávovi

Lutišanovi a diakonovi Tomášovi Bartovi zo Slažian za ich ochotu zastupovať nás pred

kamerou počas dvoch týždňov. Ďakujeme aj p. farárovi zo Žitavian Stanislavovi Caránkovi za

vykonávanie pohrebných obradov. 

Kto chce podporiť farnosť v rámci veľkonočnej ofery, môže tak urobiť obetovaním milodaru
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 


