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PONDELOK 2.8.2021

F 7.00 hod.

UTOROK 3.8.2021

K 7.00 hod. 

STREDA 4.8.2021

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 5.8.2021

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 6.8.2021

K 7.00 hod.

F 17.00 hod. Za † rodičov Galabových, ich rodičov, sestru a brata

SOBOTA 7.8.2021

F 7.00 hod.

K 10.00 hod. Za † Jána

NEDEĽA 8.8.2021

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

K  11.00 hod.

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

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

omša.

V stredu (4.8.) po večernej sv. omši bude Nikodémova noc. Po sv. omši bude Sviatosť
Oltárna vyložená až do 21.00 hod. a kňaz bude k dispozícii v sakristii kostola na duchovný

rozhovor alebo modlitbu príhovoru.

Za zdravie a Božiu pomoc pri pôrode

Poďakovanie za 20 rokov života Petra a Dávida

Za farníkov

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

taktiež aj počas sv. omše. V piatok spovedáme od 15.00 hod.

Poďakovanie za 45 r. života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Za † manžela Štefana

Poznámka: F - farár; K - kaplán;

Farské oznamy

19. nedeľa v období cez rok

Panny Márie v sobotu

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

18. nedeľa v období cez rok
1.8.2021

Pondelok 18. týždňa v období cez rok

Premenenie Pána, sviatok

Poďakovanie za Božiu pomoc pri príležitosti 60. rokov života

sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Za † manžela Dominika a manželov Molnárových

Za † Jána a Helenu Šabíkových a ich rodičov

Utorok 18. týždňa v období cez rok

Poďakovanie za 75 rokov života s prosbou o zdravie a Božiu pomoc

Poďakovanie za 75 rokov života s prosbou o zdravie a Božiu pomoc

Štvrtok 18. týždňa v období cez rok

Za uzdravenie syna

http://www.zlatemoravcefara.sk/

