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PONDELOK 1.8.2022

F 7.00 hod.

 

UTOROK 2.8.2022

K 7.00 hod. 

STREDA 3.8.2022

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 4.8.2022

F 7.00 hod.

K 17.00 hod. 

PIATOK 5.8.2022

K 7.00 hod.

F 17.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine

SOBOTA 6.8.2022

K 7.00 hod.

NEDEĽA 7.8.2022

F 7.00 hod.

K  9.00 hod.

 K 11.00 hod. 

Na budúcu nedeľu (7.8.) bude pre vás po každej sv. omši pripravené agapé. Bude to opäť

príležitosť na stretnutie a rozhovory. Ak sa nájdu ochotné ženy a prinesú pred svätými

omšami do bočnej sakristie niečo napečené, budeme vďační. Pán Boh zaplať. 

Za † manžela Dominika a manželov Molnárových

19. nedeľa v Cezročnom období

Poznámka: F - farár; K - kaplán

Za † Františka Šabíka, manželku, sestru Máriu a rodičov z oboch strán

Za farníkov

Za † Jozefa Pauloviča, rodičov a starých rodičov z oboch strán

Od 1. augusta 2022 nastupuje do našej farnosti nový pán kaplán Jozef Hlavina, ktorého

srdečne vítame v našom farskom spoločenstve. Prajeme mu, aby prežil v našej farnosti

požehnané obdobie a do jeho kňazskej služby mu vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a

ochranu Panny Márie.

V stredu (3.8.) po večernej sv. omši bude Nikodémova noc. Po svätej omši bude Sviatosť
Oltárna vyložená k tichej súkromnej adorácii až do 21.00 hod. a kňaz bude k dispozícii v

sakristii kostola na duchovný rozhovor alebo modlitbu príhovoru.

V sobotu (6.8.) vás všetkých pozývame do farského kostola na mariánske večeradlo. O

7.00 hod. bude svätá omša a hneď po nej bude nasledovať pobožnosť mariánskeho večeradla.

Premenenie Pána, sviatok

Piatok 18. týždňa v Cezročnom období

Za † manžela Štefana

Za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

18. nedeľa v Cezročnom období
31.7.2022

sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Za † Imricha, rodičov a brata

Za † starých rodičov Horniakových a rehoľnú sestru Annu

Utorok 18. týždňa v Cezročnom období

V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pol hodinu pred sv. omšami

a taktiež aj počas sv. omše. V piatok spovedáme od 15.00 hod.

Za † rodičov Galabových, Tonkovičových, ich rodičov a manžela Jána

sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Streda 18. týždňa v Cezročnom období

Za † rodičov Paučekových, dcéru Jarmilu a starých rodičov z oboch strán

Poďakovanie za pomoc pri štúdiu

Farské oznamy

http://www.zlatemoravcefara.sk/

