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PONDELOK 13.3.2023

K 7.00 hod.

K 17.00 hod.

UTOROK 14.3.2023

K 7.00 hod. 

K 17.00 hod. Za † rodičov Jána a Máriu, jej brata Michala, syna Silvestra a st. rodičov

STREDA 15.3.2023

K 7.00 hod.

 K 17.00 hod.

ŠTVRTOK 16.3.2023

K 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 17.3.2023

K 7.00 hod.

K 17.00 hod. Za † rodičov Annu a Pavla Turzových a rodičov z oboch strán

SOBOTA 18.3.2023

K 7.00 hod.

NEDEĽA 19.3.2023

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

  K 11.00 hod. 

V piatok (17.3.) o 19.30 hod. bude v kostole bratov tešiteľov celebrovať sv. omšu pre

mládež dp. Dominik Ondriaš, kaplán farnosti Topoľčany.

Doterajší dekan dp. Gustáv Lutišan bol z rozhodnutia diecézneho biskupa ustanovený

dekanom vo farnosti Bánovce nad Bebravou a zároveň bol diecéznym biskupom za nového

dekana zlatomoraveckého dekanátu vymenovaný dp. Peter Štálnik, farár farnosti Zlaté

Moravce a to s platnosťou od 15. marca 2023.

       Dnes o 16.00 hod. sa uskutočnia Chvály ZM v budove SOŠ Polytechnickej. 

Základná škola sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach pozýva všetkých budúcich prvákov na

zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 4. a 5. apríla 2023 od 13.30 do 17.00 hod. v priestoroch

základnej školy. Pokyny k zápisu a k vyplneniu elektronickej prihlášky nájdete na webstránke
školy. V prípade záujmu o pozretie si priestorov a osobný rozhovor, môžete kontaktovať

riaditeľku školy mailom alebo telefónom uvedeným tiež na web stránke školy.

Za † manžela Jozefa Löbba a rodičov Gálikových

Za † z rodiny Michňovej, Bucheňovej a Súlovskej

Za † rodičov Pavla a Helenu Šabíkových a vnučku Lenku

Utorok po 3. pôstnej nedeli

Za † rodičov Ľudovíta a Paulínu, brata Jána s manželkou a st. rodičov z 
oboch strán

Za † Jozefa a Katarínu Vaňových a ich rodičov z oboch strán

Za † manžela Dezidera, rodičov Michala a Máriu a ich súrodencov s rodinami

Za † Imricha a Júliu Gibalových, ich rodičov a Juraja Kollára

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

cesta cez mesto bude na budúcu nedeľu 19.3.2023 a začne modlitbou Korunky Božieho

milosrdenstva o 15.00 hod. v kostole bratov tešiteľov.

Piatok po 3. pôstnej nedeli

Za † rodičov Švecových a starých rodičov z oboch strán

Štvrtá pôstna nedeľa

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Tretia pôstna nedeľa 
12.3.2023

Pondelok po 3. pôstnej nedeli

Sobota po 3. pôstnej nedeli

       FARSKÉ OZNAMY

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

Za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny

Za farníkov

Za † syna, manžela a svokra Jozefov Janákových

Za † dp. Tomáš Kulku

Streda po 3. pôstnej nedeli

http://www.zlatemoravcefara.sk/

