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PONDELOK 5.4.2021

9.00 hod.

UTOROK 6.4.2021

17.00 hod. 

Za † manžela Jozefa, brata Milana a rodičov z oboch strán

STREDA 7.4.2021

17.00 hod.

20.00 hod.

ŠTVRTOK 8.4.2021

17.00 hod.

PIATOK 9.4.2021

17.00 hod.

Za † rodičov Blažkových a Andrejových a ich rodičov

SOBOTA 10.4.2021

9.00 hod.

NEDEĽA 11.4.2021

 9.00 hod.

Počas týždňa bude možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Budeme spovedať v utorok a štvrtok

pred svätou omšou; v stredu, v piatok a v sobotu po svätej omši. Je potrebné sa zapísať do

online tabuľky, ktorú nájdete na našej webovej stránke: zlatemoravcefara.sk

Za † Jozefa Pauloviča a ostatných členov rodiny

Za †  rodičov Mateja a Hedvigu Gálikových

Veľkonočný piatok

Za † rodičov a starých rodičov z oboch strán

Za † manžela Jaroslava

Veľkonočná streda

Za † Milan Bucheň

Za † Štefana, Annu a Kvetoslavu

Veľkonočný štvrtok

Za † rodičov Hasprových a starých rodičov z oboch strán

Veľkonočný utorok 

Poďakovanie za 80 rokov života Heleny

Adorácia

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Veľkonočná nedeľa
4.4.2021

Veľkonočný pondelok

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
požehnania. Vďaka!

Farské oznamy

Za farnosť

2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Veľkonočná sobota

Za † rodičov Chrenových a Rumankových a rodičov z oboch strán

Za † rodičov Suchoňových a rodičov z oboch strán

Za † manžela Júliusa, brata Viliama a rodičov z oboch strán

Za zdravie a Božiu pomoc

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

12.00 hod., a taktiež zajtra od 10.20 hod. do 11.20 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.

http://www.zlatemoravcefara.sk/


Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli k dôstojnému sláveniu veľkonočných sviatkov v našom

farskom kostole. Poďakovanie patrí všetkým organistom a organistkám, speváčkam;

ďakujeme za upratanie kostola a kvetinovú výzdobu; ďakujeme kostolníkom a bohoslovcovi

Ivanovi za miništrovanie. Zvlášť ďakujeme Lukášovi kazíkovi a jeho firme LK studio za

poskytnutie techniky na vysielanie bohoslužieb, za streamovanie adorácií, poklony krížu či

natočenie Krížovej cesty na Veľký piatok. V tejto súvislosti ďakujeme aj naším trom
kameramanom, ktorí sa striedajú za kamerou, aby mohli byť vysielané sv. omše. Všetkým ešte

raz ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí od zmŕtvychvstalého Pána. 

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.


