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PONDELOK 28.11.2022

K 6.00 hod.

F 17.00 hod.

UTOROK 29.11.2022

K 6.00 hod. 

F 17.00 hod. Za † matku Máriu

STREDA 30.11.2022

K 6.00 hod.

F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 1.12.2022

K 6.00 hod.

F 17.00 hod.

PIATOK 2.12.2022

K 6.00 hod.

F 17.00 hod. Za † Jozefa a Máriu Zaťkových a rodičov z oboch strán

SOBOTA 3.12.2022

K 6.00 hod.

NEDEĽA 4.12.2022

K 7.00 hod.

F  9.00 hod.

  F 11.00 hod. 

V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme cez ranné sv. omše, od

stredy aj cez večerné sv. omše a v piatok popoludní od 15.00 hod. Okrem toho vo výveske

nájdete rozpis spovedania pred Vianocami v celom dekanáte Zlaté Moravce.

V stredu večer (30.11.) budeme mať vo farskom kostole Nikodémovú noc. Od 18.00 hod.

do 21.00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna a kňaz bude k dispozícii v sakristii kostola.

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Rajnohovú

sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Piatok po 1. adventnej nedeli

Za † brata Ondreja, manželku Teréziu, krstného otca Miroslava a švagra 

Františka

Za † rodičov Eugena a Máriu

Za † Petra Petroviča a sestru Magdalénu

Štvrtok po 1. adventnej nedeli

Za † manžela Ladislava, dcéru Lenku a rodičov z oboch strán                      

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

1. adventná nedeľa
27.11.2022

Pondelok po 1. adventnej nedeli

Za † rodičov Jozefa a Annu a starých rodičov z oboch strán

Za † Imricha a Júliu Gibalových, ich rodičov a členov rodiny Ordodyovej

Utorok po 1. adventnej nedeli

Za † členov ružencového bratstva

Dnes (27.11.) sa koná predpísaná zbierka na Katolícku charitu. Za vaše milodary

vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.

sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

       FARSKÉ OZNAMY

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

Poďakovanie za dar života a krstu s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Za † Františka a Barboru, ich deti a rodičov z oboch strán

Za farníkov

2. adventná nedeľa

Za † Jozefa a Annu Galabových a ich rodičov, brata Štefana s manželkou

Od zajtra (28.11.) budú bývať ráno o 6.00 hod. rorátne sväté omše pri svetle sviečok. Pre

deti bude pripravená aktivita na každý pracovný deň do 17. decembra. Po svätej omši budú

pre deti pripravené skromné raňajky. Prosíme ženy, ktoré by boli ochotné organizovať tieto

raňajky, nech sa zapíšu do pripraveného zoznamu v bočnej sakristii. Za ochotu a obetavosť

ďakujeme. Deti nech si prinesú lampášiky.

Budúca sobota (3.12.) bude prvou sobotou v mesiaci a preto sa po rannej svätej omši

pomodlíme pobožnosť mariánskeho večeradla.
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