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PONDELOK 31.10.2022

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

UTOROK 1.11.2022

K 7.00 hod. 

K  9.00 hod.

F 11.00 hod. Za † rodičov Jána a Annu, Pavla a Máriu, ich rodičov a Dominiku

STREDA 2.11.2022

K 7.00 hod.

 K 16.00 hod.

F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 3.11.2022

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 4.11.2022

K 7.00 hod.

F 17.00 hod. Poďakovanie za 50 r. manželstva s prosbou o B. pomoc pre celú rodinu

SOBOTA 5.11.2022

F 7.00 hod.

NEDEĽA 6.11.2022

K 7.00 hod.

F  9.00 hod.

  F 11.00 hod. 

Za † otca Karola a starích rodičov Kazíkových

v kaplnke v Chyzerovciach

        V sobotu (5.11.) po rannej svätej omši bude pobožnosť Mariánskeho večeradla.

Za † rehoľné sestry z Kongregácie služobníc Ducha Svätého

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

31. nedeľa v Cezročnom období
30.10.2022

Pondelok 31. týždňa v Cezročnom období

Za farnosť

Za † súrodencov Laurinca a Teréziu Šabíkových

Všetkých svätých, slávnosť (prikázaný sviatok)

Za † Jozefa a Annu Martincových, dcéru Annu a rodičov z oboch strán

Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Za † Jozefa Löba

Za duše v očistci

Za † brata Jána, vnučku Veroniku a rodičov Lohyňových

Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období

Za † sestru Oľgu, rodičov a starých rodičov z oboch strán

Od 2. do 8. novembra sa budeme po večernej svätej omši modlievať ruženec za duše v

očistci na cintoríne pri hlavnom kríži. Avšak v stredu sa budeme modliť až po adorácii (cca o

18.30 hod.)

V piatok (4.11.) o 19.30 bude v kostole bratov tešiteľov svätá omša pre mládež, ktorú

bude celebrovať páter Tomáš, po svätej omši bude adorácia.

Dušičková pobožnosť bude na slávnosť Všetkých svätých (utorok) na cintoríne v Zlatých

Moravciach o 14.00 hod. a na cintoríne V Chyzerovciach taktiež o 14.00 hod. Podmienky, za

ktorých budeme môcť od 1. novembra získavať odpustky pre duše v očistci nájdete vo výveske
a na webovej stránke farnosti.

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

Pozývame vás prežiť Noc so svätými v pondelok 31.10. od 19.00 hod. do 21.00 hod.

Budeme mať možnosť uctiť si relikvie svätcov ako sv. Pius X., sv. Monika, bl. Anna Kolesárová,

sv. Lujza de Marillac, bl. Jerzy Popiełuszko, bl. Karol Habsburský a iní. V rámci programu bude

adorácia a spev litánii k všetkým svätým. Počas celého večera bude príležitosť k svätej 

       FARSKÉ OZNAMY

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

Poďakovanie za 70 r. života s prosbou o zdravie a B. pomoc pre celú rodinu

Za farnosť

Za dar viery a Božie požehnanie pre deti a ich rodiny

32. nedeľa v Cezročnom období

Za † Jozefa a Helenu Martincových, brata Jozefa a ich rodičov

http://www.zlatemoravcefara.sk/

