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PONDELOK 26.12.2022

K 7.00 hod.

K 9.00 hod.

F 11.00 hod.

UTOROK 27.12.2022

K 7.00 hod. 

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

STREDA 28.12.2022

F 7.00 hod.

 F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 29.12.2022

F 7.00 hod.

F 17.00 hod.

PIATOK 30.12.2022

F 7.00 hod.

K 17.00 hod. Za † rodičov z oboch strán, bratov a švagrinú Evku

SOBOTA 31.12.2022

K 7.00 hod.

F 16.00 hod.

NEDEĽA 1.1.2023

K 7.00 hod.

F  9.00 hod.

  F 11.00 hod. 

Za † Štefana

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie tým, ktorí darovali stromčeky do kostola. Taktiež

ďakujeme mužom, ktorí osadili a vyzdobili stromčeky. Ďakujeme ženám za upratanie kostola.     

Všetkým farníkom a ľuďom dobrej vôle prajeme a v modlitbe vyprosujeme pokojné a

požehnané vianočné sviatky. Tajomstvo Boha, ktorý sa stal človekom, nech rozospieva vaše
srdce chválou a dotkne sa vášho vnútra hlbokým pokojom.

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

folklórnych súborov a folklórnych skupín mesta Zlaté Moravce: FS Drumbľa, FS Tríbeč, LH

Vrchári, FS Inovec a rodina Lazúrova + speváci z týchto folklórnych súborov a z folklórnych

skupín: Chyzerovčanka, Zlatomoravčianka, Kolovrátok a Trnky a to ako súčasných členov, ale

aj bývalých členov, ktorý sa do tejto sv. omše zapájajú každý rok. Oblečenie do kroja je vítané.

Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána

       FARSKÉ OZNAMY

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

Poďakovanie za dar rodiny s prosbou o Božiu pomoc

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Za farníkov

Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

Za † Mons. Jána Pristača

Poďakovanie za dar rodiny s prosbou o zdravie a Božiu pomoc

Za zdravie a B. pomoc a posilnenie viery pre celú rodinu

sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

V zadu na laviciach sa nachádza časopis Gorazd - časopis bohoslovcov kňazského

seminára v Nitre. Jeho cena je 50 centov.

Za † Júliusa Rajnohu, rodičov, straých rodičov a nevestu Helenu

sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Za † manžela Pavla, dcéru Janku, rodičov  a starých rodičov z oboch strán, 
sestru Žofiu, bratov Karola a Stanislava

Za † Paulínu Máčajovú a starých rodičov z oboch strán

Za † rodičov, brata Lukáča a starých rodičov z oboch strán

Piaty deň v oktáve Narodenia Pána

Za † rodičov Jozefa a Júliu Herdových a ich rodičov z oboch strán

Poďakovanie za B. požehnanie v uplynulom roku + ďakovná pobožnosť

        Dnes sa koná tradičná farská ofera. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Za † Alberta a Máriu

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Narodenie Pána
25.12.2022

sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

http://www.zlatemoravcefara.sk/

