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PONDELOK 6.3.2023

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

UTOROK 7.3.2023

F 7.00 hod. 

K 17.00 hod. Za † manžela Tomáša, švagra Ladislava a rodičov z oboch strán

STREDA 8.3.2023

K 7.00 hod.

 F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 9.3.2023

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 10.3.2023

K 7.00 hod.

K 17.00 hod. Za † rodičov Jozefa a Janu Eleničových

SOBOTA 11.3.2023

K 7.00 hod.

NEDEĽA 12.3.2023

K 7.00 hod.

K  9.00 hod.

  K 11.00 hod. 

        Modlitby k Matke všetkých národov sa budú konať v stredu po rannej svätej omši.

Nabudúcu nedeľu (12.3.) o 16.00 hod. sa uskutočnia Chvály ZM v budove SOŠ

Polytechnickej (ul. SNP 2) . Slovo bude mať dp. Peter Patúc, farár v Čiernych Kľačanoch. 

V piatok (10.3.) o 19.30 hod. bude v kostole bratov tešiteľov celebrovať sv. omšu pre
mládež dp. Andrej Kňaze, SDB.

V utorok (7.3.) je celodenná poklona v zlatomoraveckej farnosti. Je to miestny sviatok celej

farnosti. Sviatosť Oltárnu vyložíme k poklone po rannej sv. omši a poklona sa ukončí pred

večernou sv. omšou. Povzbudzujeme vás, aby ste počas dňa prišli do kostola a vykonali si

aspoň krátku adoráciu pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Vo štvrtok (9.3.) sa bude vo farskom kostole v Jelenci konať rekolekcia kňazov dekanátu

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

Za † manželov Ľudovíta a Máriu a ich rodičov

Za † Jána a Máriu Kučerákových a ich rodičov

Za † Máriu, manžela Ľudovíta a starých rodičov Šabíkových a Pechových

Utorok po 2. pôstnej nedeli

Za dar viery a Božie požehnanie pre synov a ich rodiny

Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre deti a vnúčatá

Za † rodičov Bartolomeja a Paulínu, starých rodičov a sestru Annu s manželom

Za † matku Máriu Gálovú a jej rodičov

Dnes sa pomodlíme pobožnosť Krížovej cesty o 15.00 hod a v piatok o 16.15 hod. Krížová
cesta cez mesto bude v nedeľu 19.3.2023.

Piatok po 2. pôstnej nedeli

Za † Emíliu Pacherovú

Tretia pôstna nedeľa

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli

V piatok (10.3.) skoro ráno odchádzame na farskú púť do Svätej Zeme. Pútnikov prosím o

presnosť, odchádzame o 1.00 hod. z parkoviska pri Lidli, treba prísť aspoň 15 minút pred

odchodom autobusu. Pamätajme na seba navzájom vo svojich modlitbách.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Druhá pôstna nedeľa 
5.3.2023

Pondelok po 2. pôstnej nedeli

Sobota po 2. pôstnej nedeli

       FARSKÉ OZNAMY

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

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Za farníkov

Za † rodičov Domankušových, ich predkov z oboch strán, Naďu a Norberta

Za † rodičov a starých rodičov z oboch strán, bratov Jozefa a Miroslava

Streda po 2. pôstnej nedeli

http://www.zlatemoravcefara.sk/

