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PONDELOK 26.7.2021

F 7.00 hod.

UTOROK 27.7.2021

F 7.00 hod. 

STREDA 28.7.2021

F 7.00 hod.

ŠTVRTOK 29.7.2021

F 7.00 hod.

PIATOK 30.7.2021

F 7.00 hod.

SOBOTA 31.7.2021

F 7.00 hod.

NEDEĽA 1.8.2021

K 7.00 hod.

F  9.00 hod.

F  11.00 hod.

Piatok 17. týždňa v období cez rok

Za † manželov Zaťkových a starých rodičov z oboch strán

Streda 17. týždňa v období cez rok

Za † rodičov Lopušekových a ich rodičov

Za † Karola Šimalu a rodičov z oboch strán

sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

sv. Marty, spomienka

Za † rodičov Petra a Editu Orbánových

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

17. nedeľa v období cez rok
25.7.2021

sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

Za † Jána a Barboru a ich rodičov

Poznámka: F - farár; K - kaplán;

Farské oznamy

18. nedeľa v období cez rok

sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

V sobotu 21.8.2021 sa uskutoční púť do skalného Sanktuária Božieho milosrdenstva na
hore Butkov. Cena púte je 8 eur a záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Némovej alebo na tel. č.:

0903 912 836. 

Za farníkov

Za † z rodiny Karasovej, Sulíkovej, Trojanovej a Szabovej

Za † Tomáša Rajnohu a rodičov z oboch strán

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.

Poďakovanie za dar života s prosbou o Božiu pomoc pri štúdiu

http://www.zlatemoravcefara.sk/

