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PONDELOK 12.12.2022

F 6.00 hod.

K 17.00 hod.

UTOROK 13.12.2022

F 6.00 hod. 

Č 17.00 hod. Poďakovanie za 70 rokov života s prosbou o B. pomoc pre celú rodinu

STREDA 14.12.2022

K 6.00 hod.

 F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 15.12.2022

F 6.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 16.12.2022

K 6.00 hod.

F 17.00 hod. Za † Matúša Pecha

SOBOTA 17.12.2022

F 7.00 hod.

NEDEĽA 18.12.2022

F 7.00 hod.

K  9.00 hod.

  K 11.00 hod. 

V nedeľu 18. 12. 2022 sa pred farským kostolom po svätých omšiach uskutočnia malé

vianočné trhy. Kúpou handmade výrobkov budete môcť podporiť ZŠ sv. don Bosca, Materské

centrum Mami Oáza a eRko. 

Kto chce prijať koledníkov Dobrej noviny do svojich príbytkov,nech napíše svoju adresu

na lístok a vhodí do pripravenej škatuľky, ktorá je položená na zadnej lavici. Prihlásiť sa

môžete do 18. decembra 2022. Ďakujeme.

        Aj tento týždeň budú bývať ráno o 6.00 hod. rorátne sväté omše pri svetle sviečok. Pre deti 
bude pripravená aktivita a po svätej omši skromné raňajky. Veľmi pekne ďakujeme všetkým

ochotným ženám, ktoré sa zapojili do prípravy raňajok.

Sobota po 3. adventnej nedeli

       FARSKÉ OZNAMY

Poznámka: F - farár; K - kaplán; Č - dp. Marián Červený; zmena celebranta vyhradená

Poďakovanie za 70 rokov života

Za † manžela Vojtecha, rodičov a starých rodičov

Za † Cyrila a Máriu Suchoňových a rodičov z oboch strán

4. adventná nedeľa

Za farníkov

        V utorok bude večernú svätú omšu vo farskom kostole celebrovať dp. Marián Červený.

        Chorých k Vianociam budeme spovedať po domoch v piatok 16.12. od 9.00 hod. do 12.00
hod. Svojich príbuzných prihláste do piatka telefonicky alebo v sakristii kostola po sv. omši.

Za † rodičov Švecových, Pavla, Helenu a Františka

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu

sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

V piatok (16.12.) o 19.30 hod. bude v kostole bratov tešiteľov svätá omša pre mládež,
ktorú bude celebrovať p. kaplán Jozef Hlavina.

Na budúcu nedeľu (18.12.) bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď. Spovedať sa bude

súčasne vo farskom kostole a aj v kostole bratov Tešiteľov od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Za † rodičov Antona a Margitu

sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok po 3. adventnej nedeli

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Ostatníkovú, Sulíkovú a Urbancovú

Za † Jozefa a Helenu Hudíkových a ich rodičov

Za † manžela Štefana a rodičov

Štvrtok po 3. adventnej nedeli

Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc v rodine

Za † otca Jozefa a rodičov z oboch strán

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

3. adventná nedeľa
11.12.2022

Pondelok po 3. adventnej nedeli
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