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PONDELOK 9.1.2023

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

UTOROK 10.1.2023

F 7.00 hod. 

K 17.00 hod. Za † manžela Jána Vigha a rodičov Prochovníkových

STREDA 11.1.2023

K 7.00 hod.

 F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 12.1.2023

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 13.1.2023

K 7.00 hod.

F 17.00 hod. Poďakovanie za 60 r. života syna a 40 r. vnuka s prosbou o B. pomoc

SOBOTA 14.1.2023

K 7.00 hod.

NEDEĽA 15.1.2023

K 7.00 hod.

F  9.00 hod.

  F 11.00 hod. 

        V piatok (13.1.) o 19.30 bude v kostole bratov tešiteľov svätá omša pre mládež, ktorú

bude celebrovať náš pán kaplán dp. Jozef Hlavina.

Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého

Za † Františka Petríka

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Nedeľa krstu Krista Pána
8.1.2023

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období

Za † manžela Emila a rodičov Chrenových a Gajdošových

Za † rodičov Helenu a Jána Taligových

Utorok 1. 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 † Jána a Helenu Šabíkových a ich rodičov

Streda 1. týždňa v Cezročnom období

Piatok 1. týždňa v Cezročnom období

Za † z rod. Karasovej, Sulíkovej, Sabovej, Trojanovej a krstnú dcéru Veroniku

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna

Za † Štefana a Barboru Horných

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období

Preblahoslavennej Panny Márie v sobotu

       FARSKÉ OZNAMY

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

Za † rodičov Jána a Barboru Vrábelových, brata Stanislava a sestru Evu

Za farníkov

Poďakovanie za 70 rokov života s prosbou o Božiu pomoc

2. nedeľa v Cezročnom období

Za † Jána a Máriu Drahošových a rodičov z oboch strán

Dnešným nedeľou Pánovho krstu sa končí vianočné obdobie. Od zajtra sa začína Cezročné

obdobie. Vianočná výzdoba môže zostať do 2. februára, do sviatku Obetovania Pána. 

        V stredu po rannej svätej omši budú nasledovať modlitby k Matke všetkých národov.

Dnes (8.1.) popoludní budeme požehnávať domy a byty. Kto si chce dať požehnať svoj

príbytok, môže sa ešte nahlásiť teraz po svätej omši v sakristii kostola. 

        Vo štvrtok (12.1.) sa bude v kostole v Sľažanoch konať rekolekcia kňazov dekanátu Zlaté

Moravce. Rekolekcia začne adoráciou o 9.30 hod. a o 10.00 hod. bude slávená svätá omša.

http://www.zlatemoravcefara.sk/

