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PONDELOK 27.2.2023

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

UTOROK 28.2.2023

F 7.00 hod. 

K 17.00 hod. Za †  Juraja a Mariannu a starých rodičov z oboch strán

STREDA 1.3.2023

K 7.00 hod.

 F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 2.3.2023

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 3.3.2023

K 7.00 hod.

F 17.00 hod. Za † Jozefa, Editu, Imricha a ich rodičov

SOBOTA 4.3.2023

K 7.00 hod.

NEDEĽA 5.3.2023

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

 (detská) K 11.00 hod. 

V sobotu (4.3.) bude prvá sobota v mesiaci, preto sa po rannej sv. omši pomodlíme

pobožnosť mariánskeho večeradla.

Dnes sa koná predpísaná zbierka na Katolícku charitu. Za vaše milodary vyslovujeme

vopred Pán Boh zaplať.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Prvá pôstna nedeľa 
26.2.2023

Pondelok po 1. pôstnej nedeli

Sobota po 1. pôstnej nedeli

       FARSKÉ OZNAMY

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

Za † Annu Sládekovú

Za † z rodiny Chrenovej, Rumankovej a ich rodičov

Za † Lukáča a Karolínu Bošanských

Za † Františka a Annu Danišových a ich rodičov

Streda po 1. pôstnej nedeli

Piatok po 1. pôstnej nedeli

Za † Marka a Annu

Druhá pôstna nedeľa

Za farníkov

Za † rodičov Kmeťových, neter Mirku a manželku Ľudmilu

Za † priateľov, kolegov a susedov

        Dnes sa pomodlíme pobožnosť Krížovej cesty o 15.00 hod a v piatok o 16.15 hod.

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

V piatok (3.3.) o 19.30 hod. bude v kostole bratov tešiteľov celebrovať sv. omšu pre

mládež Peter Štálnik, farár farnosti. Po svätej omši bude adorácia.

V tomot týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každé ráno pol hodinu pred
sv. omšou a aj počas sv. omše. Večer spovedáme polhodinu pred sv. omšou a od stredy aj cez

sv. omšu. V piatok popoludní spovedáme od 15.00 hod. 

V stredu (1.3.) bude po večernej svätej omši adorácia, ktorá bude pokračovať

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

sakristii k dispozícii na duchovný rozhovor alebo modlitbu príhovoru.

Za zdravie a Božiu pomoc pre Margitu

Za † dcéru Veroniku a manžela Michala

Za † matku Emíliu a starých rodičov z oboch strán

Utorok po 1. pôstnej nedeli

Za † členov ružencového bratstva
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