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PONDELOK 3.5.2021

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

UTOROK 4.5.2021

K 7.00 hod. 

F 17.00 hod. Poďakovanie za Božie dobrodenia

STREDA 5.5.2021

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 6.5.2021

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 7.5.2021

K 7.00 hod.

F 17.00 hod. Za † Pavla Turzu

SOBOTA 8.5.2021

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

NEDEĽA 9.5.2021

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

K  11.00 hod.

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

     Počas mesiaca máj budeme 5 minút pred večernou sv. omšou spievať Loretánske litánie.

V stredu po večernej sv. omši bude Nikodémova noc, ktorá začne moderovanou adoráciou.

Úmysly na modlitbu si môžeze zapísať online na našej webovej stránke. Po adorácii zostane

Sviatosť Oltárna vyložená až do 20.30 hod. a kňaz bude k dispozícii v sakristii kostola na
duchovný rozovor alebo modlitbu príhovoru.

Za † manžela Františka a syna Františka

Za † rodičov Rudolfa a Annu a brata Milana

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

Za † Jána a Helenu Taligových

Za † brata a svatku

Streda po 5. veľkonočnej nedeli

Za † rodičov Jasekových a starých rodičov z oboch strán

Za dobrodincov Štefana, Barboru a Ernesta

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli

Za † z rodiny Martinovičovej a Blaškovej

Utorok po 5. veľkonočnej nedeli

Za † Jozefa Kelemena a syna Jozefa   (po sv. omši adorácia)

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

5. veľkonočná nedeľa
2.5.2021

sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Dnes (2.5.) 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

Za † Drahušku Martincovú

6. veľkonočná nedeľa

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli

Za † Piu Podhornú, rodičov a bratov

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a ich rodina

Za farnosť

Na úmysel ordinára

Slávenie verejných bohoslužieb aj v tomto týždni pokračuje za nezmenených podmienok:

jeden človek na 15 m2, dezinfekcia rúk, respirátor a odstupy. Na nedeľu treba lístok.

V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pol hodinu pred sv. omšami,

ráno aj cez sv. omše. Od stredy spovedáme aj cez večerné sv. omše. V piatok spovedáme od
15.00 hod. Spovedať už budeme v kostole v spovedelniciach.

Za † rodičov Berecových a Košútových

http://www.zlatemoravcefara.sk/


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.

V pondelok 10.5. o 18.00 hod. bude vo farskom kostole stretnutie s Jurajom Baráthom,

riaditeľom Diecéznej charity Nitra. Cieľom stretnutia je vysvetliť zmysel a cieľ charitnej

činnosti s možnosťou založiť farskú charitu. Pozývame všetkých, ktorí by mali záujem o

informácie o charite alebo o službu v tejto oblasti.

Nakoľko sa mnohým z vás neušlo veľkonočné číslo nášho farského časopisu Farník, tak vám

na našej webovej stránke (zlatemoravcefara.sk) ponúkame jeho elektronickú verziu.

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 pravidelne každý týždeň biblický

farský kvíz, môžete sa do neho zapojiť online vyplnením.


