
www.zlatemoravcefara.sk mobil: 0910 842 773

email: zlate.moravce@nrb.sk číslo účtu: IBAN SK92 0900 0000 0000 3123 3026

PONDELOK 25.7.2022

F 7.00 hod.

 

UTOROK 26.7.2022

F 7.00 hod. 

STREDA 27.7.2022

F 7.00 hod.

ŠTVRTOK 28.7.2022

F 7.00 hod.

 

PIATOK 29.7.2022

F 7.00 hod.

SOBOTA 30.7.2022

F 7.00 hod.

NEDEĽA 31.7.2022

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

 F 11.00 hod. 

Farské oznamy

Za † dcéru Zdenku, manžela Zdenka a rodičov z oboch strán

18. nedeľa v Cezročnom období

Poznámka: F - farár

Za † z rodiny Karasovej, Sulíkovej, Trojanovej a Szabovej

Za farníkov

Za zdravie a Božiu pomoc pre matku Helenu, súrodencov a ich rodina

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

17. nedeľa v Cezročnom období
24.7.2022

sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Za † manželov Zaťkových a starých rodičov z oboch strán

Prosba o Božie požehnanie pre manželov Mateja a Kláru

sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

Pozývame vás na výlet v sobotu 30.7.2022. Našim cieľom bude Rotunda sv. Juraja v

Nitrianskej Blatnici, ktorej vznik sa datuje do 1. polovice 9. storočia. Následne pôjdeme na vrch

Marhát (748 m.n.m.) s rozhľadňou. Obed z vlastných zásob, bez opekania. Jedná sa o
jednoduchú a nenáročnú túru (cca 4 hod.) vhodnú aj pre deti. Autobus bude odchádzať o 8.00

hod. zo zastávky pri OC Žitava, potom od okresného úradu a nakoniec v Chyzerovciach pri

kríži. Cena na osobu 10 eur, deti zdarma, platí sa v autobuse. Prihlasovať sa môžete v sakristii

kostola, alebo telefonicky, mailom či sms-kou.

Pri príležitosti 110. výročia úmrtia Dr. Jozefa Samassu, spišského biskupa, jágerského

arcibiskupa, kardinála, Zlatomoraveckého rodáka, organizuje Spolok pre záchranu kultúrneho
a prírodného dedičstva našich predkov v sobotu 20. augusta púť do Jágru. V Jágri nás príjme

jágerský arcibiskup a v katedrále sv. Jána evanjelistu bude celebrovaná sv. omša. Odchod

autobusu bude o 8.00 hod. a cena je 24 eur na osobu. Bližšie informácie na tel. č.: 0944 601

991 (p. Tomajko) alebo v mestskom múzeu.

sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Za † rodičov Petra a Editu Orbánových

bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, spomienka

sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka

Za † Jána a Barboru Gulikových a ich rodičov

Za † Annu, jej rodičov a starých rodičov

Od štvrtka 28.7. do nedele 31.7.2022 sa bude v Trenčíne konať Celoslovenské stretnutie
mládeže, na ktoré pozývame všetkých mladých. Môžu prísť aj tí, ktorí sa ešte nezaregistrovali.

Program a ďalšie informácie nájdete na stránke narodnestretnutiemladeze.sk

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období

http://www.zlatemoravcefara.sk/


Ďakujem za pomoc pri príprave púte pri kaplnke sv. Anny. Predovšetkým ďakujem p.

Mankoveckému a ostatným ochotným mužom a ženám za vyčistenie areálu. Ďakujem p.

Tonkovi za pokosenie, p. Krasulovi za poskytnutie elektrickej energie. Ďakujem p. primátorovi
mesta Zlaté Moravce, p. riaditeľovi a zamestnancom technických služieb. Ďakujem

hudobníkom, organistovi, speváčke, kostolníkom, miništrantom a všetkým ochotným ľudom. A

vďaka patrí aj dp. Ľubomírovi Havranovi, dekanovi v Trenčíne a zlatomoravešckému rodákovi.

Pán Boh zaplať a požehnaj.

Pani Iveta Šťastná organizuje púť do Skalného sanktuária na hore Butkov v sobotu

20.8.2022. Cena je 13 eur. A taktiež pútnicko-poznávací zájazd do Levoče a okolia v termíne

2.9.-3.9.2022 v cene 96 eur. Prihlasovať sa v oboch prípadoch môžete u p. Némovej alebo na
tel. č.: 0903 912 836. Podrobnejšie informácie nájdete vo výveske.


