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PONDELOK 26.4.2021

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

UTOROK 27.4.2021

K 7.00 hod. 

F 17.00 hod. Za † členov rodiny

STREDA 28.4.2021

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 29.4.2021

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 30.4.2021

F 7.00 hod.

K 17.00 hod. Za † Emíliu Reháčkovú

SOBOTA 1.5.2021

F 7.00 hod.

K 10.00 hod.

F 17.00 hod.

NEDEĽA 2.5.2021

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

K  11.00 hod.

K 17.00 hod.
                              Poznámka: F - farár; K - kaplán; zmena celebranta vyhradená

Streda po 4. veľkonočnej nedeli

Za † manžela Milana a rodičov z oboch strán

Poďakovanie za 50 rokov života syna

sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi

Za † Antona a Štefániu a rodičov z oboch strán

Za farnosť

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli

Za † matku Máriu a jej rodičov

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

4. veľkonočná nedeľa
25.4.2021

 Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli

Za † Michala Červeného a rodičov z oboch strán

Za † strých rodičov Čulíkových

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

Za † z rodiny Sečkárovej a Káčerovej

Za † manžela Karola Šimalu a starých rodičov z oboch strán

Poďakovanie za 50 rokov života

Dnes (25.4.) bude ešte vo farskom kostole možnosť pristúpiť k svätému prijímaniu po

večernej svätej omši jednorázovo o 18.15 hod., pre tých, ktorí sa na svätú omšu nedostanú.

Farské oznamy

Poďakovanie za dar života

5. veľkonočná nedeľa

sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

Za † rodičov Rudolfa a Milanku a rodičov z oboch strá

Za živých členoc ružencového bratstva a ich rodiny

Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov a dcéry s rodinami

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov a súrodencov

Slávenie verejných bohoslužieb je možné za týchto podmienok: jeden človek na 15 m2,
dezinfekcia rúk, respirátor a odstupy. Negatívny test nie je podmienkou pre vstup do kostola.

Pre náš kostol to znamená limit 50 osôb na jednu svätú omšu. Do tohto počtu sa nepočítajú

deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. 
Rodina, ktorá má zapísaný úmysel na danú svätú omšu, bude mať v sakristii odložených 5

lístkov, ktoré si treba vyzdvihnúť najneskôr 5 minút pred svätou omšou, inak budú lístky dané
opäť k dispozícii pri vchodové dvere. 

Počas týždňa je 50 osôb postačujúci počet a pre nedeľu bude platiť nasledovný systém: od

stredy budú na zadnej lavici v kostole k dispozícii lístky na nedeľnú svätú omšu označené

dátumom a časom svätej omše. Kto si počas týždňa zoberie lístok, vie s istotou, že môže ísť v

nedeľu na svätú omšu, ktorú si vybral. Bez lístka sa v nedeľu do kostola nedostanete. 

http://www.zlatemoravcefara.sk/


Zajtra (26.4.) o 18.00 hod. bude vo farskom kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich

detí zo ZŠ Mojmírova a ZŠ Robotnícka. V utorok 27.4. o 18.00 hod. bude vo farskom kostole

stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí zo ZŠ Pribinova a ZŠ sv. don Bosca. Dohodneme si

termín slávnosti Prvého svätého prijímania a ostatné organizačné záležitosti.

Aj naďalej budeme vysielať sväté omše v pondelok až piatok o 17.00 hod.,, v sobotu o 7.00

hod. a v nedeľu o 9.00 hod. Avšak s malou zmenou: už nebude každý deň dopredu pripravený

link na vysielanie. Priamy prenos sa spustí automaticky pár minút pred svätou omšou. Po

skončení svätej omše sa video uloží na youtube, tak ako doteraz. Druhou možnosťou je zapnúť

si prenos na našej webovej stránke. 

V stredu bude bývať adorácia i naďalej, ale hneď po svätej omši cca o 17.45 hod. Na
webovej stránke si môžete zapísať úmysel (najneskôr do konca utorka), za ktorý sa bude kňaz

počas adorácie modliť. 

Materská škola svätej Alžbety v Zlatých Moravciach oznamuje, že zápis detí do materskej
školy je možné uskutočniť od 1. mája do 31. mája vyplnením elektronickej prihlášky na

webovej stránke školy.

Pozývame všetkých mariánskych ctiteľov na Mariánske večeradlo, ktoré začne v sobotu

(1.5.) o 9.00 hod. modlitbou posvätného ruženca a po ňom o 10.00 hod. bude slávená svätá
omša. 

Počas lockdownu boli Katolícke noviny k dispozícii v predsieni kostola bez platenia. Ak ste

si zobrali Katolícke noviny, teraz vás prosíme o doplatenie sumy 0,70 eur za jedno číslo.
Ďakujeme. 

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!

Na našej webovej stránke (zlatemoravcefara.sk) nájdete biblický farský kvíz, môžete sa do
neho zapojiť online vyplnením. 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. 

Spovedáme pol hodinu pred každou svätou omšou v bočnej sakristii, vchod do sakristie je

od nemocnice.


