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PONDELOK 21.11.2022

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

UTOROK 22.11.2022

F 7.00 hod. 

K 17.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre deti s rodinami

STREDA 23.11.2022

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 24.11.2022

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 25.11.2022

K 7.00 hod.

F 17.00 hod. Za † rodičov Chrenových a Kunkelových a ich rodičov

SOBOTA 26.11.2022

K 7.00 hod.

NEDEĽA 27.11.2022

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

(detská)  K 11.00 hod. 

Od budúceho pondelka po 1. adventnej nedeli (28.11.) budú bývať ráno o 6.00 hod.

rorátne sväté omše pri svetle sviečok. Pre deti bude pripravená aktivita na každý 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.                                                         (pokračovanie na 2. strane)

Preblahoslavennej Panny Márie v sobotu

       FARSKÉ OZNAMY

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

Za † manžela Kamila a rodičov z oboch strán

Za farníkov

Za † zaťa Romana

1. adventná nedeľa

Za † Tomáša Obického, manželku a rodičov z oboch strán

Dnes na slávnosť Krista Kráľa sa vo všetkých farských kostoloch koná obnova zasvätenia

ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní

modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia , môže za obvyklých podmienok získať úplné
odpustky. Túto pobožnosť pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou budeme mať dnes o 15.00 hod.

Poďakovanie za 78 rokov života s prosbou o Božiu pomoc

Za † manžela Milana a rodičov z oboch strán

sv. Cecílie, panny a mučenice

Za † Antona

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme
(34. nedeľa v Cezročnom období)

20.11.2022
Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre

Na budúcu nedeľu (27.11.), ktorá bude prvou adventnou nedeľou, si môžete priniesť do

kostola svoje adventné vence, na začiatku každej sv. omše ich budeme požehnávať.

Za † z rodiny Kéryovej a och deti

Streda 34. týždňa v Cezročnom období

Piatok 34. týždňa v Cezročnom období

Za † rodičov Tomajkových a ich rodičov

Za † Emíliu Pacherovú

Za † manžela Daniela, sestru Boženu, rodičov a starých rodičov

sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Za † Vincenta a Annu Herdových                      

V piatok (25.11.) o 19.30 bude v kostole bratov tešiteľov svätá omša pre mládež, ktorú

bude celebrovať dp. Martin Mičovský, kaplán vo farnosti Vráble.
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Na budúcu nedeľu (27.11.) sa bude konať predpísaná zbierka na Katolícku charitu. Za

vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Od 24.11. do 26.11.2022 sa bude v Tescu konať potravinová zbierka. Farská charita

pozýva dobrovoľníkov, ktorí chcú pri zbierke pomôcť, na stretnutie v utorok 22.11. o 16.30

hod. v kláštore bratov tešiteľov. Za ochotu a spoluprácu ďakujeme. 

Pozývame všetky deti, ktoré by chceli koledovať Dobrú novinu, aby sa prihlásili na

budúcu nedeľu (27. 11.) po detskej svätej omši v sakristii. Koledovať budeme 25. 12. po
detskej svätej omši v kostole a 26. 12. 2022 rodinách, ktoré budú mať záujem prijať

koledníkov.

Pri príležitosti sviatku sv. Cecílie, patrónky hudobníkov a spevákov, bude v utorok večer o

18.00 hod doprevádzať svätú omšu v kostole bratov tešiteľov hudobné zoskupenie Musica 
Cordis.


