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PONDELOK 2.1.2023

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

UTOROK 3.1.2023

F 7.00 hod. 

K 17.00 hod. Za zdravie, Božiu pomoc a pokoj v rodine a obrátenie syna

STREDA 4.1.2023

K 7.00 hod.

 F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 5.1.2023

F 7.00 hod.

s platnosťou na 6.1.K 17.00 hod.

PIATOK 6.1.2023

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

K 11.00 hod. Za † z rodiny Havettovej a Gajdošovej

SOBOTA 7.1.2023

F 7.00 hod.

NEDEĽA 8.1.2023

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

(detská)  K 11.00 hod. 

Dnes o 15.00 hod. sa vo farskom kostole pomodlíme pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou

pobožnosť, ktorou si chceme vyprosiť Božie požehnanie pre nový rok 2023.

        V stredu po večernej svätej omši bude Nikodémova noc od 18.00 hod. do 21.00 hod.

Na budúcu nedeľu (8.1.) budeme popoludní požehnávať domy a byty. Kto si chce dať

požehnať svoj príbytok, nech sa nahlási počas týždňa buď mailom alebo po sv. omšiach v

sakristii kostola.  

Počas koledovania Dobrej noviny 25 detí s 8 dospelými navštívili 26 domov a vykoledovali

pre Keňu 1 755 eur. Poďakovanie patrí všetkým koledníkom a dospelým za ich ochotu a čas.
Takisto ďakujeme aj všetkým rodinám, ktoré koledníkov prijali a obdarovali.

        V tomto týždni budeme spovedať štandardne pol hodinu pred každou svätou omšou.

Sobota po Zjavení Pána

       FARSKÉ OZNAMY

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

Za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny

Za † z rodiny Kubišovej a starých rodičov z oboch strán

Za † otca Júliusa a starých rodičov Kazíkových

Krst Krista Pána

Za farníkov

Za † z rodiny Klučiarovej a Bielikovej

Budúca sobota (7.1.) bude prvou sobotou v mesiaci a preto sa po rannej svätej omši

pomodlíme pobožnosť mariánskeho večeradla.

Za † rodičov Milana a Katarínu Brunclíkových

Za † manžela Jozefa, brata Eduarda, rodičov a starých rodičov

Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka

Základná umelecká škola vás pozýva na Trojkráľový koncert, ktorý sa bude konať v piatok
6.1.2023 o 16.00 hod. vo farskom  kostole sv. Michala archanjela  v Zlatých Moravciach.

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Pechovú

Streda vo Vianočnom období

Zjavenie Pána, slávnosť (prikázný sviatok)

Poďakovanie za 75 r. života Mariána s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Poďakovanie za dar života a krstu

Za † rodičov, brata Ivana a zosnulých z rodiny Paulovičovej a Šimonovej

Štvrtok vo Vianočnom období

Za ZaBP a ochranu Panny Márie pre syna Mariána a vnuka Tibora

Za † vdp. Antona Prieberu

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Panny Márie Bohorodičky
1.1.2023

sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, spomienka
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