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PONDELOK 5.12.2022

K 6.00 hod.

F 17.00 hod.

UTOROK 6.12.2022

F 6.00 hod. 

K 17.00 hod. Za † Štefana Gábriša, rodičov a starých rodičov z oboch strán

STREDA 7.12.2022

K 6.00 hod.

 F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 8.12.2022

F 6.00 hod.

F 7.00 hod.

K 9.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 9.12.2022

K 6.00 hod.

F 17.00 hod. Za † Petra Martinca

SOBOTA 10.12.2022

K 6.00 hod.

NEDEĽA 11.12.2022

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

(detská)  K 11.00 hod. 

Za † rodičov Balážikových, starých rodičov, súrodencov a manžela Jána

V piatok (9.12.) o 19.30 hod. bude v kostole bratov tešiteľov svätá omša pre mládež, ktorú

bude celebrovať dp. Ľubor Gál, farár farnosti Nová Ves nad Žitavou.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, o 15.00 hod. sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva
a litánie k Božskému srdcu Ježišovmu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Sobota po 2. adventnej nedeli

       FARSKÉ OZNAMY

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

Za † Máriu a Štefana Vaňových, brata Imricha a rodinu Godorovú

Poďakovanie za 40 r. zaťa Mareka s prosbou o B. požehnanie pre rodinu

Za † Ľudevíta a Annu Valachových, Ladislava a Rozáliu Hajlových

3. adventná nedeľa

Za farníkov

Aj tento týždeň budú bývať ráno o 6.00 hod. rorátne sväté omše pri svetle sviečok (aj vo
štvrtok). Pre deti bude pripravená aktivita a po svätej omši skromné raňajky (okrem štvrtka).

Veľmi pekne ďakujeme všetkým ochotným ženám, ktoré sa zapojili do prípravy raňajok.

Za † rodičov Jána a Hermínu, sestru Helenu a manžela

Za † rodičov  Galabových, Dudášových a sestru Veroniku

sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka

Poďakovanie za 75 r. života s prosbou o Božie požehnanie pre celú rodinu

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

2. adventná nedeľa
4.12.2022

Pondelok po 2. adventnej nedeli

V stredu (7.12.) po rannej sv. omši sa budú konať vo farskom kostole modlitby k Matke

všetkých národov.

Blíži sa modlitba Hľadanie prístrešia pre svätú rodinu . Veľmi vás povzbudzujeme k tomu,

aby ste sa do tejto pobožnosti zapojili. Obrazy svätej rodiny budeme požehnávať na budúcu

nedeľu (11.12.) na sv. omši o 9.00 hod.

Za † matku

sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok po 2. adventnej nedeli

Za Božiu pomoc a pevnú vieru pre deti, vnúčatá a celú rodinu

Za † farníkov

Za † Kvetoslavu a rodičov z oboch strán

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť (prikázaný sviatok)

Za † manžela Štefana, Jozefa a rodičov z oboch strán  (s platnosťou na štvrtok)             

Za † Helenu Sečkárovú, rodičov a rodinu Pudelkovú

http://www.zlatemoravcefara.sk/


V našej farnosti budú deti koledovať Dobrú novinu 25. decembra 2022 po detskej svätej

omši a 26. decembra 2022 v rodinách, ktoré budú mať záujem prijať koledníkov. Ak chcete
prijať koledníkov do svojich príbytkov, prosíme, aby ste svoju adresu napísali na lístok a

vhodili do pripravenej škatuľky, ktorá je položená na zadnej lavici. Prihlásiť sa môžete do 18.

decembra 2022. Ďakujeme.


