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PONDELOK 5.9.2022

K 7.00 hod.

K 9.30 hod.

F 17.00 hod.

UTOROK 6.9.2022

F 7.00 hod. 

K 17.00 hod. Za † rodičov Solčianskych, brata Františka a sestru Barboru

STREDA 7.9.2022

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 8.9.2022

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 9.9.2022

K 7.00 hod.

F 17.00 hod. Za † rodičov Jozefa a Jozefínu Paluškových a krstnú mamu Martu

SOBOTA 10.9.2022

K 7.00 hod.

NEDEĽA 11.9.2022

K 7.00 hod.

K  9.00 hod.

 K 11.00 hod. 

       FARSKÉ OZNAMY

Poznámka: F - farár; K - kaplán; zmena celebranta vyhradená

Za dary Ducha Svätého pre žiakov a učiteľov

Za † rodičov Júliusa a Máriu a ostatnú rodinu

Za † rodičov Siekelových a bratov Michala, Juraja a Jána

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

23. nedeľa v Cezročnom období
4.9.2022

Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období

Za †rodičov Jasekových a starých rodičov z oboch strán

Za † rodičov Jána a Helenu Petrovičových a starých rodičov z oboch strán

Utorok 23. týždňa v Cezročnom období

Za † manžela Viliama a jeho rodičov

        V stredu (7.9.) po rannej sv. omši sa budú konať modlitby k Matke všetkých národov

Za † otca Petra

Narodenie preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

sv. Marka, Melichara a Štefana, kňazov a mučeníkov, spomienka

Prosba o dar viery a duchovné a telesné uzdravenie pre vnučku

Za † manželov Jozefa a Helenu Krpalových a ich rodičov

Za obrátenie manžela, detí a vnukov a za dobré vzťahy v rodine

24. nedeľa v Cezročnom období

Za farníkov

Za † Lýdiu Tarčekovú, Petra a starých rodičov z oboch strán

Za † manžela Štefana, rodičov a súrodencov

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

Piatok 23. týždňa v Cezročnom období

Pravidelne každú stredu po večernej sv. omši bude opäť bývať moderovaná adorácia. Svoje

úmysly na modlitbu si môžete zapísať online na webovej stránke farnosti. Prvá adorácia bude
už v túto stredu 7.9.2022.

Vo štvrtok (8.9.) sa bude v kostole na Lovciach konať rekolekcia kňazov dekanátu Zlaté
Moravce. Rekolekcia začne adoráciou o 9.30 hod. a o 10.00 hod. bude slávená svätá omša.

Hlavným celebrantom bude Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.

Farnosť Nitra-Horné mesto nás požiadala o vyhlásenie nasledovných ohlášok: Kánonické

manželstvo chcú uzatvoriť: Tomáš Ragas, pochádzajúci zo Zlatých Moraviec a Annamária
Valíčková, pochádzajúca z farnosti Nitra-Dolné mesto. Ak by niekto vedel o nejakej

cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási namiestnom farskom úrade.

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.

http://www.zlatemoravcefara.sk/

