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PONDELOK 6.9.2021

F 7.00 hod.

F 17.00 hod.

UTOROK 7.9.2021

F 7.00 hod. 

F 17.00 hod. Za † z rodiny Ordodyovej

STREDA 8.9.2021

F 7.00 hod.

F
17.00 hod.

ŠTVRTOK 9.9.2021

F 7.00 hod.

F 17.00 hod.

PIATOK 10.9.2021

F 7.00 hod.

F 17.00 hod. Za † Jozefa a Helenu Krpalových a ich rodičov

SOBOTA 11.9.2021

F 7.00 hod.

NEDEĽA 12.9.2021

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

F  11.00 hod.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, preto sa o 15.00 hod. vo farskom kostole pomodlíme

Korunku Božieho milosrdenstva a litánie k Božskému srdcu Ježišovmu pred vyloženou

Sviatosťou Oltárnou.

Každú stredu po sv. omši bude bývať vo farskom kostole adorácia pred vyloženou

Sviatosťou oltárnou. Na webovej stránke je nájdete link, na ktorom si môžete zapísať úmysel,
za ktorý sa bude kňaz počas adorácie modliť.                           (pokračovanie na druhej strane)

Piatok 23. týždňa v období cez rok

Za † Máriu, jej rodičov a súrodencov

Narodenie Preblahoslavennej Panny Márie, sviatok

Za † Jozefa, Ondreja, krst. a bir. rodičov Solčianskych a Richterových

Za † rodičov Juraja a Barboru a starých rodičov z oboch strán

Za obrátenie manžela a detí a posilnenie viery v rodine

Sv. Marka, Melichara a Štefana, kňazov a mučeníkov, spomienka

Za † rodičov Kolomana a Nadeždu, starých rodičov z oboch strán, brata 
Juaraja s manželkou Emíliou

Za † manžela Kamila a rodičov z oboch strán

Štvrtok 23. týždňa v období cez rok

Za Božiu pomoc pre celú rodinu

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

23. nedeľa v období cez rok
5.9.2021

Pondelok 23. týždňa v období cez rok

Za † otca Andreja

Poznámka: F - farár; K - kaplán;

Farské oznamy

24. nedeľa v období cez rok

Panny Márie v sobotu

Za † Jozefa a Annu Heinrichových a rodičov z oboch strán

Za † manžela Jozefa, rodičov z oboch strán a súrodencov

Za farníkov

Za † otca Jána a starých rodičov z oboch strán

Na webovej stránke farnosti sa nachádza prihláška k sviatosti birmovania. Prihlásiť sa

môžu žiaci 9. ročníka základnej školy a 1. ročníka strednej školy. Prihlášku si treba

vytlačiť, vypísať a birmovanec ju osobne prinesie na farský úrad v časoch, ktoré sú uvedené

na prihláške. Ostatné informácie budú poskytnuté pri odovzdaní prihlášky. Sviatosť

birmovania sa zmenila na slávnostnú rozlúčku s Cirkvou, preto prosím tých, ktorí sú už
vnútorne rozídení s Cirkvou a s Pánom Bohom (čiže žijú bez katolíckej viery), nech sa na

birmovku ani neprihlasujú. Birmovka nie je podmienkou pre prípadný sobáš v kostole.

Ďakujem.

http://www.zlatemoravcefara.sk/


Na základe toho, že sa zmenili podmienky pre účasť na podujatiach spojených s návštevou

Svätého Otca na Slovensku, farský úrad organizuje ešte jeden autobus na sv. omšu do Šaštína.
Treba mať negatívny PCR test alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu, alebo

negatívny Antigénový test nie starší ako 48 hodín od odberu, alebo stačí potvrdenie o

prekonaní ochorenia na covid-19 nie staršie ako 180 dní. Následne je potrebné sa registrovať

na stránke navstevapapeza.sk, ale až od pondelka 6. septembra. Kto spĺňa tieto podmienky,

môže sa prihlásiť do autobusu, ktorý organizuje farský úrad, cena je 10 eur. Prihlasovať sa

môžete osobne, mailom alebo telefonicky do zaplnenia kapacity autobusu. Autobus bude

odchádzať ráno o 4.00 hod. z parkoviska pri Lidli, potom od zastávky pri okresnom úrade a v

Chyzerovciach pri kríži.

Na budúcu nedeľu (12.9.) sa bude konať predpísaná zbierka na kňazský seminár sv.
Gorazda v Nitre. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.


