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PONDELOK 13.9.2021

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

UTOROK 14.9.2021

K 7.00 hod. 

F 17.00 hod. Za † Alojza a Katarínu a syna Mariána

STREDA 15.9.2021

K 7.00 hod.

K 8.30 hod.

D 9.00 hod.

K 11.00 hod.

ŠTVRTOK 16.9.2021

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 17.9.2021

K 7.00 hod.

F 17.00 hod. Za † manžela Jozefa, brata Štefana a rodičov z oboch strán

SOBOTA 18.9.2021

K 7.00 hod.

NEDEĽA 19.9.2021

K 7.00 hod.

F  9.00 hod.

M  11.00 hod.

       Dnes o 15.00 hod. sa budeme vo farskom kostole modliť misijný ruženec.

Za farníkov

Za † Antona a rodičov

Poďakovanie za 70 rokov života

Za † Máriu, Milana a ich rodičov

V piatok (17.9.) o 19.30 bude v kostole bratov Tešiteľov sv. omša pre mládež (Mládežka),

ktorú bude celebrovať Peter Štálnik, farár ZM.                   (pokračovanie na ďalšej strane)

Upozorňujeme na zmenu času odchodu autobusov na svätú omšu so Svätý Otcom do

Šaštína. Oba autobusy budú odchádzať z parkoviska pri Lidli už o 2.30 hod.,! následne zo

zastávky pri okresnom úrade a v Chyzerovciach pri kríži. Je nevyhnutné zobrať si so sebou

vytlačenú vstupenku a občiansky preukaz. Vstupenky na e-mail ešte neprišli, kto sa registroval
u mňa, vytlačené vstupenky dostane v autobuse. Neočkovaní musia mať potvrdenie o

negatívnom teste, a očkovaní nech si zoberú pre istotu aj vytlačený covid pass. Je možné si

zobrať vodu v plastovej fľaši, dáždnik a malú stoličku. Aj v autobuse aj v exteriéri je po celý čas

povinné rúško alebo respirátor.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

24. nedeľa v období cez rok
12.9.2021

sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Za † manžela Jaroslava

Povýšenie sv. Kríža, sviatok

Poďakovanie za dar života s prosbou o Božiu pomoc pre syna

Za Božie požehnanie pre celú rodinu

sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

Za † rodičov, st.  rodičov z oboch strán, súrodencov Michla, Jána a Juraja

Poďakovanie za 30 rokov života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

sv. omša v Chyzerovciach

Za † rodičov Urbanovičových, Kéryových, ich deti a zaťou

Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť

Za uzdravenie manželského vzťahu

Za † Ľudmilu Bucheňovú

       Dnes  o 15.30 hod. budú zvoniť zvony pri príležitosti príchodu Svätého otca na Slovensko.

Piatok 24. týždňa v období cez rok

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Bobekovú

Poznámka: F - farár; K - kaplán; D - dekan Javor; M - Ľuboš Mihálka

Farské oznamy

25. nedeľa v období cez rok

Panny Márie v sobotu

http://www.zlatemoravcefara.sk/


Hodová svätá omša bude vo farskom kostole v nedeľu 26.9.2021. Pri príležitosti osláv
nášho patróna sv. Michala archanjela vás pozývame k farskej duchovnej obnove, ktorá sa

uskutoční v dňoch od 22.9. do 24.9.2021 (streda až piatok). Program bude každý deň

pozostávať z večernej svätej omše o 17.00 hod, o 17.45 hod. bude nasledovať prednáška

(zamyslenie) a krátka modlitba s požehnaním. 

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 do 25.9.2021 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.                                                                          

Dnes sa koná predpísaná zbierka na kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. Za vaše
milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.


