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PONDELOK 31.8.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

UTOROK 1.9.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod.

STREDA 2.9.2020

K 07:00 hod.

F 09:30 hod.

F 17:00 hod.

ŠTVRTOK 3.9.2020

F 07:00 hod.

K 17:00 hod. Poďakovanie za 40 rokov života dcéry Eriky

PIATOK 4.9.2020

K 07:00 hod.

F 17:00 hod.

SOBOTA 5.9.2020

F 07.00 hod.

K 10:00 hod.

NEDEĽA 6.9.2020

F 07:00 hod.

K  09:00 hod.

K 11:00 hod.

 

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. 

V stredu večer (2.9.) 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.

Nasledujúcu sobotu (5.9.) 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.

V piatok (4.9.) o 19.30 hod. bude po prázdninách opäť svätá omša pre mládež, tzv. Mládežka, v

kostole bratov Tešiteľov. Svätú omšu bude celebrovať Peter Štálnik, farár v ZM.

Panny Márie v sobotu

23. nedeľa v období cez rok

Za † rodičov Jozefa a Ľudmilu a rodičov z oboch strán

Za † Júliusa a Máriu a ostatných členov rodiny

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Utorok 22. týždňa v období cez rok

Za † manželku Katarínu, rodičov a starých rodičov z oboch strán

Za † Katarínu Hangaiovú, manžela Jozefa, dcéru Helenu a príbuzných

Poďakovanie za 70 rokov života

Za † členov ružencového bratstva

Za † žiakov, študentov a učiteľov

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

22. nedeľa v období cez rok
30.8.2020

Pondelok 22. týždňa v období cez rok

Dnes (30.8.) bude vo farskom kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. O 15.00 hod.

stretnutie s rodičmi detí, ktoré navštevujú ZŠ Mojmírova a ZŠ Robotnícka a o 17.00 hod.

stretnutie s rodičmi detí, ktoré navštevujú ZŠ Pribinova a ZŠ sv. don Bosca. 

Za † brata Alfonza, rodičov Korcových a starých rodičov

Za † rodičov Čaladíkových a ich rodičov

Piatok 22. týždňa v období cez rok

Za farnosť

Streda 22. týždňa v období cez rok

Poďakovanie za Božie dobrodenia

sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Za † Emíliu Krátku a manžela Jána

Za † otca Petra

Za † synov Richarda a Radka

Farské oznamy

http://www.zlatemoravcefara.sk/


Cirkevná ZŠ sv. don Bosca v Zlatých Moravciach oznamuje, že sa uvoľnilo miesto učiteľky pre 1.

stupeň ZŠ. Záujemcovia o toto miesto nech sa prihlásia na cirkevnej škole sv. don Bosca.

Združenie kresťanských seniorov organizuje púť do Šaštína k Sedembolestnej Panne Márii dňa

15.9.2020. Spôsob prihlasovania a ostatné informácie nájdete vo výveske. 

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou

Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už štvrtý ročník Nitrianskej

animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu

mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný

a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim

rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch a na webovej stránke biskupstva.

Prihlasovať sa je možné do 7.9.2020 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.


