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PONDELOK 23.8.2021

F 7.00 hod.

UTOROK 24.8.2021

F 7.00 hod. 

STREDA 25.8.2021

F 7.00 hod.

ŠTVRTOK 26.8.2021

F 7.00 hod.

PIATOK 27.8.2021

F 7.00 hod.

SOBOTA 28.8.2021

F 7.00 hod.

NEDEĽA 29.8.2021

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

F  11.00 hod.

V sobotu 28.8. vás pozývam na turistiku na Tribeč, nakoľko sa pred mesiacom pre

nepriaznivé počasie túra nekonala. Stretneme sa o 8.15 hod. pred poštou a autami sa

presunieme do Zlatna pri ihrisko, odkiaľ cca o 9.00 hod. vyrazíme na cestu. Nie je potrebné sa
nahlasovať, určite bude v autách miesto pre každého.

Za † Eustacha a Máriu a ich rodičov

Za Božie požehnanie pre deti a celú rodinu

Za † Štefana a Pavlínu Šutkových

Za farníkov

Farský úrad organizuje púť autobusom do Šaštína na sv. omšu so Svätým Otcom, ktorá sa

uskutoční 15. septembra 2021. V pondelok (23.8.2021) o 18.00 hod. sa vo farskom kostole

uskutoční stretnutie tých, ktorí majú záujem ísť na túto púť do Šaštína. Povieme si všetky

organizačné pokyny a záujemcovia o púť sa záväzne prihlásia, treba si priniesť občiansky
preukaz. 

Za † matku Annu

Poznámka: F - farár; K - kaplán;

Farské oznamy

22. nedeľa v období cez rok

sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

21. nedeľa v období cez rok
22.8.2021

Pondelok 21. týždňa v období cez rok

sv. Moniky, spomienka

Poďakovanie za 70 rokov života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Streda 21. týždňa v období cez rok

Poďakovanie za dar života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Za † rodičov Dominika a Annu, manžela Štefana, svokru Barboru a švagra 
Pavla

sv. Bartolomeja, apoštola

Štvrtok 21. týždňa v období cez rok

Za † Jozefa

http://www.zlatemoravcefara.sk/

