
www.zlatemoravcefara.sk mobil: 0910 842 773

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

PONDELOK 12.4.2021

17.00 hod.

UTOROK 13.4.2021

17.00 hod. 

Poďakovanie za 50 rokov života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

STREDA 14.4.2021

17.00 hod.

ŠTVRTOK 15.4.2021

17.00 hod.

PIATOK 16.4.2021

17.00 hod.

Za † rodičov Antona a Máriu Šabíkových a ich rodičov z oboch strán

SOBOTA 17.4.2021

9.00 hod.

NEDEĽA 18.4.2021

 9.00 hod.

Pre veľký úspech sme sa rozhodli pokračovať v biblickom farskom kvíze. Kvíz sa bude týkať

vždy Božieho slova z nadchádzajúcej nedele a nájdete ho v piatok na našej webovej stránke.

Vnímame to ako zaujímavú príležitosť pracovať so Svätým písmom a zároveň sa pripraviť na

počúvanie Božieho slova počas nedeľnej Eucharistie. Aby sme zachovali súťažného ducha, raz

za mesiac, v poslednú nedeľu, vyžrebujeme výhercu skromnej odmeny. 

Dnes je nedeľa Božieho milosrdenstva, preto sa o 15.00 hod. pomodlíme pobožnosť k Božiemu

milosrdenstvu, ktorú budeme vysielať naživo.

Farské oznamy

Za farnosť

3. veľkonočná nedeľa

Sobota po 2. veľkonočnej nedeli

Za † Vladimíra, brata Michala a rodičov z oboch strán

Za † rodičov  a starých rodičov Palušových a brata Ivana

Poďakovanie za dar manželského života

Poďakovanie za 70 rokov života manžela Jána

Vo farskom kostole bude možnosť pristúpiť k svätému prijímaniu a to dnes od 10.45 hod. do

12.00 hod., cez týždeň od 18.00 hod. do 18.30 hod. a v sobotu od 10.00 hod. do 10.30 hod.

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.

Utorok po 2. veľkonočnej nedeli

Za † Jozefa a rodičov z oboch strán

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

2. veľkonočná nedeľa
11.4.2021

 Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli

Počas týždňa je možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Je potrebné sa zapísať do online tabuľky,
ktorú nájdete na našej webovej stránke: zlatemoravcefara.sk

Za † rodičov Štefana a Júliu a ostatných zosnulých členov rodiny

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Trojanovú, Sulíkovú, Karasovú 

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli

Za † Júliusa Bogdana a jeho rodičov

Za † Karola a Magdalénu Martincových a vnuka Petra

Streda po 2. veľkonočnej nedeli

Poďakovanie za 75 rokov života s probou o ďalšiu Božiu pomoc

Za † z rodiny Mičíkovej, Šulkovej a Radvaňovej

Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli

Za Božie požehnanie pre kňazov

http://www.zlatemoravcefara.sk/


Prosíme o podporu farnosti 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 požehnania. Vďaka!

Dnes (11.4.) na poludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na

Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za

všetky ostatné obete pandémie. Biskupi vybrali práve nedeľu Božieho milosrdenstva, aby sme

prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

ZŠ sv. don Bosca v Zlatých Moravciach oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka je možné

uskutočniť od 1. apríla do 18. apríla 2021 vyplnením elektronickej prihlášky na webovej
stránke školy.


