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PONDELOK 19.7.2021

F 7.00 hod.

UTOROK 20.7.2021

F 7.00 hod. 

STREDA 21.7.2021

F 7.00 hod.

ŠTVRTOK 22.7.2021

F 7.00 hod.

PIATOK 23.7.2021

F 7.00 hod.

SOBOTA 24.7.2021

F 7.00 hod.

NEDEĽA 25.7.2021

K 7.00 hod.

K  9.00 hod.

 10.30 hod.

Potravinová zbierka spoločnosti Lidl „Podeľ sa a pomôž“ pokračuje aj naďalej. Debnička,

do ktorej môžete vložiť dar v podobe potravín alebo drogérie, je umiestnená v predajni Lidl za

pokladňami pri východe. Vyzbierané potraviny prerozdeľuje ľuďom v núdzi Sociálny odbor

mesta Zlaté Moravce  a Terénna sociálna práca.  Ďakujeme, že pomáhate spolu s nami. 

Za † rodičov Mariana a Máriu Petríkových

Poďakovanie za B. pomoc pre rodinu a 50 r. manželstva

Za farníkov

Pozývame vás na farskú túru zo Zlatna na Veľký Tríbeč a späť, odhadovaný čas túry je 6

hodín. Túra sa uskutoční v sobotu 31.7.2021. Čo sa týka presunu zo Zlatých Moraviec do

Zlatna: nech sa nahlásia tí, pre ktorých je potrebné zabezpečiť odvoz a zároveň prosím, nech
sa prihlásia aj tí, ktorí môžu ísť autom a budú mať ešte voľné miesto. Zraz bude o 8.15 pred

poštou v ZM. Túra sa uskutoční iba v prípade priaznivého počasia. Kontakty na prihlasovanie:
0908 429 211; zlate.moravce@nrb.sk.

V nedeľu (25.7.) sa uskutoční púť k sv. Anne na Zlatomoraveckej kalvárii. Svätá omša bude
pri kaplnke sv. Anny o 10.30 hod. Hlavným celebrantom bude Stanislav Garaj, rodák zo Zlatých

Moraviec a momentálne dekan v Bánovciach nad Bebravou. Z tohto dôvodu v nedeľu (25.7.)

sv. omša o 11.00 hod. vo farskom kostole nebude. 

Za † rodičov Dudášových a st. rodičov z oboch strán  (NA KALVÁRII)

Za † manžela Emila a rodičov z oboch strán

Poznámka: F - farár; K - kaplán; M - Ľuboš Mihálka; zmena celebranta vyhradená

Farské oznamy

17. nedeľa v období cez rok

Panny Márie v sobotu

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

16. nedeľa v období cez rok
18.7.2021

Pondelok 16. týždňa v období cez rok

sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Za † brata Štefana

Streda 16. týždňa v období cez rok

Za † rodičov a brata

Poďakovanie za dar života a sviatosti krstu a prosba o B. požehnanie

Utorok 16. týždňa v období cez rok

sv. Márie Magdalény, sviatok

Za † dcéru Zuzku

http://www.zlatemoravcefara.sk/

