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PONDELOK 30.1.2023

F 7.00 hod.

F 17.00 hod.

UTOROK 31.1.2023

F 7.00 hod. 

K 17.00 hod. Za † sestru Gabrielu, brata Jozefa a rodičov Škodových a Gajdošových

STREDA 1.2.2023

K 7.00 hod.

 F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 2.2.2023

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 3.2.2023

K 7.00 hod.

Š 17.00 hod. Za † manželku Dagmar Martincovú

SOBOTA 4.2.2023

K 7.00 hod.

NEDEĽA 5.2.2023

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

(detská)  K 11.00 hod. 

Vo štvrtok (2.2.) je sviatok Obetovanie Pána (ľudovo nazývaný Hromnice) a preto budeme

pri sv. omšiach požehnávať hromničné sviece. Prineste si sviece na požehnanie.

V piatok (3.2.) o 19.30 hod. bude v kostole bratov tešiteľov celebrovať sv. omšu pre
mládež páter Tomáš a po svätej omši bude adorácia.

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Za živých členov ružencového bratstva

Za † Pavla, Martu, Michala a Máriu z rodiny Sýkorovej

Za † otca Jozefa Máčaja

sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

5. nedeľa v Cezročnom období

Za farníkov

V stredu (1.2.) po večernej svätej omši bude adorácia, ktorá bude pokračovať

Nikodémovou nocou. Sviatosť Oltárna bude vystavená k adorácii do 21.00 hod. a kňaz bude v

sakristi kostola k dispozíciu pre duchovnú službu. 

V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme polhodinu pred každou sv.
omšou a od stredy aj počas sv. omší. V piatok popoludní budeme spovedať od 15.00 hod.

V sobotu (4.2.) bude prvá sobota v mesiaci, preto sa po rannej sv. omši pomodlíme

pobožnosť mariánskeho večeradla.

V piatok (3.2.) bude večernú sv. omšu celebrovať dp. Ondrej Šmidriak pôsobiaci ako

misionár v Rusku a Kazachstane. Po sv. omši nám v krátkej prezentácii priblíži misijnú činnosť
v týchto krajinách. Preto bude v piatok prvopiatková pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu

už pred svätou omšou o 16.45 hod. a svätoblažejské požehnanie hrdla budeme udeľovať počas

sv. omše po kázni.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

4. nedeľa v Cezročnom období
29.1.2023

Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období

Panny Márie v sobotu

       FARSKÉ OZNAMY

Poznámka: F - farár; K - kaplán; Š - dp. Ondrej Šmidriak, misionár, (zmena celebranta vyhradená)

Za † rodičov Karola a Teréziu a starých rodičov

Za † Ernesta, Dagmar a Žanetu

Za † Ľudevíta a Annu Valachových a Ladislava a Rozáliu Hajlových

Za † Hedvigu Galikovú

Streda 4. týždňa v Cezročnom období

sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľub. spomienka

Za † rodičov Tonkovičových

Za † rodičov Štefana a Máriu Mankoveckých a starých rodičov

Za † Jozefa Hlavačku a rodičov z oboch strán

Obetovanie Pána, sviatok

http://www.zlatemoravcefara.sk/


V dňoch od 1.8. do 6.8.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti

pápeža Františka. Registrácia slovenských účastníkov vo veku od 15 do 30 rokov je spustená
na stránke https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/, kde záujemcovia nájdu aj ďalšie

bližšie informácie. Cena balíka pútnika na SDM je 310 eur. Za Nitriansku diecézu pôjde

autobus, ktorého cena sa predbežne pohybuje okolo 305 eur (cesta tam aj späť). Účastníci sa

môžu prihlasovať na spomínanej stránke do konca mája, kedy sa registrácia ukončí.


