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PONDELOK 29.8.2022

K 7.00 hod.

UTOROK 30.8.2022

F 7.00 hod. 

STREDA 31.8.2022

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 1.9.2022

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 2.9.2022

K 7.00 hod.

F 17.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

SOBOTA 3.9.2022

K 7.00 hod.

NEDEĽA 4.9.2022

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

 K 11.00 hod. 

Na budúcu nedeľu o 11.00 hod. budeme počas sv. omše požehnávať školské tašky, pri
príležitosti začiatku nového školského roka. Deti nech si prinesú školské tašky do kostola a

pred sv. omšou položia pod oltár. Takto pribalíme deťom do tašky nie len školské pomôcky,

ale aj Božie požehnanie.

V stredu (31.8.) 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 (3.9.) 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.

Pozývame vás na duchovnú obnovu Ružencového bratstva v sobotu 3. septembra 2022

kostole bratov Tešiteľov. Duchovnú obnovu bude viesť P. Antonín Husovský OP. Bližší

program nájdete vo výveske.

Pozývame vás na turistiku. Naším cieľom bude vrch Kľak pri Rajci. Túra sa uskutoční v

sobotu 10.9.2022. Odchod autobusu bude o 7.00 hod. od okresného úradu, cena je 10 eur, platí

sa v autobuse. Prihlasovať sa môžete v sakristii alebo telefonicky, sms-kou, emailom.

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.

Poďakovanie za 40 rokov života s prosbou o Božiu pomoc pre celú rodinu

Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období

Streda 22. týždňa v Cezročnom období

Za † Mareka Poliaka a ostatných príbuzných

Poďakovanie za 50 r. života dcéry a 75 r. života matky s prosbou o B. pomoc

Za † kňaza Jakuba Gajdoša a sestru Gordianu

23. nedeľa v Cezročnom období

Za † Štefana a Paulínu Šutkových a rodičov z oboch strán

Za farníkov

Za † manžela Františka

Poďakovanie za 70 rokov života Márie s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Utorok 22. týždňa v Cezročnom období

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

22. nedeľa v Cezročnom období
28.8.2022

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok 22. týždňa v Cezročnom období

Za † starých rodičov Hudecových a Sádovských

Za zdravie a Božiu pomoc  a ochranu Panny Márie pre rodinu Košútovú
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