
www.zlatemoravcefara.sk mobil: 0910 842 773

email: zlate.moravce@nrb.sk číslo účtu: IBAN SK92 0900 0000 0000 3123 3026

PONDELOK 16.1.2023

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

UTOROK 17.1.2023

F 7.00 hod. 

K 17.00 hod. Za † rodičov Jána a Helenu a ich rodičov z oboch strán

STREDA 18.1.2023

K 7.00 hod.

 F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 19.1.2023

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 20.1.2023

K 7.00 hod.

F 17.00 hod. Za Božiu pomoc a uzdravenie chorých v rodine

SOBOTA 21.1.2023

F 7.00 hod.

NEDEĽA 22.1.2023

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

(detská)  K 11.00 hod. 

Dávame do pozornosti párom, ktoré chcú uzatvoriť sviatostné manželstvo v priebehu

najbližšieho polroka, že víkendový kurz prípravy do manželstva sa bude konať vo farnosti

Zlaté Moravce v termíne od 10.2. do 12.2.2023. Na kurz sa môžete prihlásiť buď osobne na

farskom úrade v Zlatých Moravciach počas úradných hodín, alebo zaslaním e-mailu s
požadovanými prihlasovacími údajmi na adresu: zlate.moravce@nrb.sk. Viac informácií

nájdete na webstránke farnosti: zlatemoravcefara.sk

Za † otca Cyrila a starých rodičov z oboch strán

Za † matku Helenu, brata Miroslava a ich rodičov

Za † Karola Šimalu a rodičov z oboch strán

Za † Pavla Bernáta

sv. Antona, opáta, spomienka

3. nedeľa v Cezročnom období

Za dar viery a Božie požehnanie pre deti a ich rodiny

Oznamujeme dátum slávnosti Prvého svätého prijímania: ZŠ sv. don Bosca a ZŠ Pribinova

v sobotu 20.5.2023 o 10.00 hod.; ZŠ Mojmírova a ZŠ Robotnícka v sobotu 27.5.2023 o 10.00
hod. Ostatné informácie dostanú rodičia prostredníctvom e-mailovej pošty.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

2. nedeľa v Cezročnom období
15.1.2023

Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období

Liga pár páru v spolupráci s farnosťou Zlaté Moravce vás pozývajú zúčastniť sa kurzu

Manželské večery. Kurz je určený pre každý pár, ktorý chce pracovať na svojom vzťahu, bez

ohľadu na to, či žijú v harmonickom manželstve alebo prechádzajú krízou. Ide o sériu

siedmych večerou, počas ktorých sa manželia venujú vždy inej téme, pričom je garantované

súkromie každého páru. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu. Viac informácii nájdete vo

výveske alebo na web stránke farnosti Zlaté Moravce.

Za † z rodiny Šabovej a Bagalovej a starých rodičov z oboch strán

Streda 2. týždňa v Cezročnom období

Piatok 2. týždňa v Cezročnom období

Za † rodičov Segíňových, Švecových a ich rodičov

Za uzdravenie dcéry

Za † rodičov Jána a Miladu Tomáškových a rodičov z oboch strán

Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období

sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

       FARSKÉ OZNAMY

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

Za † Antona Mrváňa

Poďakovanie za 40 rokov života syna Michala

Za farníkov

http://www.zlatemoravcefara.sk/

