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PONDELOK 19.12.2022

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

UTOROK 20.12.2022

F 7.00 hod. 

K 17.00 hod. Za † Františka a Margitu a ich rodičov

STREDA 21.12.2022

K 7.00 hod.

 F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 22.12.2022

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 23.12.2022

K 7.00 hod.

F 17.00 hod. Za † Martina Sokola

SOBOTA 24.12.2022

K 7.00 hod.

K 16.00 hod.

F 22.00 hod.

F 24.00 hod.

NEDEĽA 25.12.2022

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

(detská)  K 11.00 hod. 

kaplnka v Chyzerovciach

Na sviatok sv. Štefana (26.12.) o 11.00 hod. bude vo farskom kostole sv. omša s účasťou

všetkých folklórnych súborov a folklórnych skupín mesta Zlaté Moravce za doprovodu

spojených ľudových hudieb týchto súborov. Oblečenie do kroja je vítané.      (pokrač. na 2. strane)

Dnes sa pred farským kostolom konajú malé vianočné trhy. Kúpou handmade výrobkov

budete môcť podporiť ZŠ sv. don Bosca, materské centrum Mami-Oáza a eRko. 

Sobota po 4. adventnej nedeli

       FARSKÉ OZNAMY

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

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Mankoveckú

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Gažovú

Za † Štefana Pintera

Za † manželku Ľudmilu, Mirka, rodičov a starých rodičov z oboch strán

NARODENIE PÁNA, slávnosť

Za farníkov

Dnes (18.12.) popoludní bude v našej farnosti spoločná svätá spoveď. Spovedať sa bude

súčasne vo farskom kostole a aj v kostole bratov Tešiteľov od 14.00 hod. do 17.00 hod. Aj
počas celého týždňa budeme ešte spovedať polhodinu pred každou svätou omšou až do

Štedrého dňa.

Za † Štefana Martinca, rodičov a Dagmar

Za † Ladislava a Máriu a ich rodičov

Utorok po 4. adventnej nedeli

        V piatok (23.12.) o 19.30 hod. v kostole bratov tešiteľov svätá omša pre mládež nebude.

Za † manželku Júliu Mankoveckú

Streda po 4. adventnej nedeli

Piatok po 4. adventnej nedeli

Za † manžela Júliusa a rodičov z oboch strán

Za rodičov, ich rodičov a brata Michala

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Petrovičovú

Štvrtok po 4. adventnej nedeli

Za † rodičov Jozefa a Karolínu

Na úmysel

Na budúcu nedeľu na slávnosť Božieho narodenia sa bude konať tradičná farská ofera. Za

vaše milodary Pán Boh zaplať.

Za † Antona, Rozáliu a syna Rudolfa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

4. adventná nedeľa
18.12.2022

Pondelok po 4. adventnej nedeli

http://www.zlatemoravcefara.sk/


Farský úrad v Skýcove pozýva rodiny s deťmi na podujatie s názvom Živý Betlehem, ktorý
sa bude konať 25.12.2022 o 15 hod. v areáli Vápenic za Skýcovom v smere na Klátovú Novú

Ves. Scenériu Božieho narodenia stvárnia herci divadelného súboru Hrušov, dychová hudba

Skýcovanka a deti zo základnej školy. Vstup na podujatie je bezplatný a uskutoční sa len za

priaznivého počasia. 

Na budúcu nedeľu (25. 12.) budú deti koledovať Dobrú novinu po detskej svätej omši.

Tieto Vianoce koledujeme s mottom „Zmeňme púšť na záhradu" a svojimi darmi podporíte
projekt ekologického farmárčenia v regióne Samburu (Keňa). 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. Deti bdú koledovať po domoch na sviatok sv.

Štefana 26.12.

Farská charita Zlaté Moravce Tešitelia vyslovuje veľkú vďaku všetkým dobrovoľníkom a

všetkým štedrým darcom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii Tesco

potravinovej zbierky v Zlatých Moravciach pre ľudí v núdzi a taktiež zbierky materiálnej
pomoci v obchodných domoch COOP Jednota. Nech Vás Pán odmení požehnaním, srdečná

vďaka.


