
www.zlatemoravcefara.sk mobil: 0910 842 773

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

PONDELOK 26.9.2022

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

UTOROK 27.9.2022

F 7.00 hod. 

K 17.00 hod. Za † Jána a Máriu Drahošových a ich rodičov

STREDA 28.9.2022

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 29.9.2022

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 30.9.2022

K 7.00 hod.

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

SOBOTA 1.10.2022

F 7.00 hod.

NEDEĽA 2.10.2022

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

 K 11.00 hod. 

V piatok (30.9.) o 19.30 hod. bude v kostole bratov tešiteľov sv. omša pre mládež, ktorú

bude celebrovať dp. Andrej Filín, farár v Kozárovciach.

        Nasledujúcu sobotu (1.10.) vás všetkých, zvlášť mariánskych ctiteľov, pozývame na

mariánske večeradlo. O 7.00 hod. bude svätá omša a hneď po nej bude nasledovať pobožnosť

mariánskeho večeradla.

Na budúcu nedeľu (2.10.) budeme mať vo farskom kostole slávnostnú hodovú sv. omšu

pri príležitosti sviatku nášho patróna sv. Michala archanjela. Po sv. omši sa bude konať
tradičná farská ofera. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

V stredu (28.9.) po večernej sv. omši bude moderovaná adorácia. Svoje úmysly na

modlitbu si môžete zapísať online na webovej stránke farnosti. 

Za † kardinála Migazziho

sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Výročie konsekrácie farského kostola

Za † manžela Michala, jeho rodičov a starých rodičov

Za † manžela Karola Šimalu a rodičov z oboch strán

Za † rodičov Antona a Štefániu a ich rodičov z oboch strán

27. nedeľa v Cezročnom období

Za farníkov

Poďakovanie za dar života a prosba o ďalšie Božie milosti

Za † manžela Vladimíra, brata Michala a rodičov z oboch strán

sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Poďakovanie za 70 r. života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Za † Jozefa Ševčíka, manželku Etelu a dcéru Darinu

sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Za † brata Jána a rodičov

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

26. nedeľa v Cezročnom období
25.9.2022

Pondelok 26. týždňa v Cezročnom období

       FARSKÉ OZNAMY

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

Za ZaBP a posilnenie viery pre rodinu Karasová, Trojanovú a Sulíkovú

Za † z rodiny Chrenovej, Kováčovaj, ich synov, nevesty a vnuka
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