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PONDELOK 30.8.2021

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

UTOROK 31.8.2021

F 7.00 hod. 

K 17.00 hod. Za † rodičov Solčianských, brata Františka a sestru Barboru

STREDA 1.9.2021

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 2.9.2021

F 7.00 hod.

K 9.30 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 3.9.2021

K 7.00 hod.

F 17.00 hod. Za † Máriu Havalovú

SOBOTA 4.9.2021

K 7.00 hod.

K 10.00 hod.

NEDEĽA 5.9.2021

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

F  11.00 hod.

V piatok (3.9.) o 19.30 hod. bude po prázdninách opäť svätá omša pre mládež, tzv.
Mládežka, v kostole bratov Tešiteľov.

Za žiakov a učiteľov  (Veni Sancte)

Nasledujúcu sobotu (4.9.) vás všetkých, zvlášť mariánskych ctiteľov, pozývame na
mariánske večeradlo so začiatkom o 9.00 hod., po ktorom bude slávená svätá omša o 10.00

hod.

sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Za † rodičov Cimmermanových a rodičov z oboch strán

Streda 22. týždňa v období cez rok

Poďakovanie za 70 rokov života manžela Pavla

Za † Júliu, Máriu, Jozefa a ich rodičov

Za † rodičov Karola a Máriu, Karola a Margitu

Utorok 22. týždňa v období cez rok

Za † Imricha, rodičov a brata

Za † Jána a Marcelu a manželov Horváthových

Štvrtok 22. týždňa v období cez rok

Za † Viliama a Máriu

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

22. nedeľa v období cez rok
29.8.2021

Pondelok 22. týždňa v období cez rok

Za † Antona a Rozáliu Lavrových

Poznámka: F - farár; K - kaplán;

Farské oznamy

23. nedeľa v období cez rok

Panny Márie v sobotu

Za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny

V stredu večer (1.9.) budeme mať vo farskom kostole Nikodémovú noc od 18.00 hod. do

21.00 hod. Vyložím k adorácii Sviatosť Oltárnu a počas celej doby budem k dispozícii v

sakristii kostola na duchovný rozhovor alebo modlitbu príhovoru.

Za † Jána a Margitu a starých rodičov

Za † rodičov Júliusa a Máriu a ostatnú rodinu

Za farníkov

Za Božiu pomoc v ťažkej chorobe pre sestru Vierku

V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pol hodinu pred sv. omšami,
a ráno aj cez sv. omše. Od stredy spovedáme aj cez večerné sv. omše. V piatok spovedáme

popoludní od 15.00 hod

http://www.zlatemoravcefara.sk/

