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PONDELOK 20.3.2023

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

UTOROK 21.3.2023

F 7.00 hod. 

K 17.00 hod. Za † Františka Velčického, rodičov z oboch strán a svatovcov

STREDA 22.3.2023

K 7.00 hod.

 F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 23.3.2023

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

PIATOK 24.3.2023

F 7.00 hod.

K 17.00 hod. Za † Jozefa a Prisku Martinovičových a starých rodičov

SOBOTA 25.3.2023

K 7.00 hod.

NEDEĽA 26.3.2023

K 7.00 hod.

F  9.00 hod.

  F 11.00 hod. 

Streda po 4. pôstnej nedeli

Stretnutie rodičov všetkých prvoprijímajúcich detí bude vo farskom kostole v piatok 31.3.

o 18.00 hod.

Zajtra (20.3.) sa bude vo farskom kostole konať dekanátne Mariánske večeradlo, ktoré

začne o 14.00 hod. a o 15.00 bude slávená sv. omša. 

Počas budúceho víkendu sa v noci zo soboty 25.3. na nedeľu 26.3. mení čas. O 2.00 hodine

stredoeurópskeho času si posunieme hodiny na 3. hodinu letného času.

       FARSKÉ OZNAMY

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

Za † manžela Mariána, otca Jána, rodinu Mrázovú a starých rodičov

Za † manželku, Mareka, rodičov a starých rodičov z oboch strán

Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu panny Márie pre rodinu

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Štvrtá pôstna nedeľa 
19.3.2023

sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Poďakovanie za dar života a šťastný pôrod

Piata pôstna nedeľa

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

Zvestovanie Pána

Poďakovanie za ZaBP pre mamu, deti, vnúčatá a súrodencov s rodinami

V piatok (24.3.) o 19.30 hod. bude v kostole bratov tešiteľov celebrovať sv. omšu pre
mládež dp. Jozef Hlavina a kazateľom bude Marek Fečo, diakon.

Na budúcu nedeľu (26.3.) sa bude konať predpísaná zbierka na pomoc prenasledovaným

kresťanom a vojnovým utečencom. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Za † rodičov Jozefa a Máriu a starých rodičov Ernesta a Bernardínu

Poďakovanie za dar života a krstu

Za † manžela Jána Mráza, rodičov z oboch strán a starých rodičov

Utorok po 4. pôstnej nedeli

Za † švagra Rudolfa a jeho rodičov

Za farníkov

Poďakovanie za 101 rokov života

Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu Bielikovú

Dnes (19.3.) sa bude konať Krížová cesta ulicami nášho mesta. Krížová cesta začne o 15.00

hod. v kostole bratov Tešiteľov modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a bude ukončená
vo farskom kostole eucharistickou adoráciou s požehnaním. V piatok bude Krížová cesta vo

farskom kostole o 16.15 hod.

Piatok po 4. pôstnej nedeli

http://www.zlatemoravcefara.sk/


V sobotu (25.3.) bude Deň počatého dieťaťa. Pripomíname si pravdu o ľudskom živote,

ktorý začína od momentu počatia a treba ho chrániť aj pred narodením. Symbolom Dňa
počatého dieťaťa je biela stužka, ktorá sa bude rozdávať teraz po sv. omši pred kostolom.

Pozýva vás zároveň k modlitbe za počaté dieťa, ktorému hrozí potrat. Kto sa chce zapojiť, vo

svedomí si adoptuje jedno počaté dieťa a každý deň po dobu 9 mesiacov sa modlí za jeho

narodenie. Kto sa rozhodne pre takýto modlitbový záväzok, nech potom vytrvá až do konca.

Ak niekto nemá obrázok s textom modlitby za počaté dieťa, môže si ho prevziať s bielou

stužkou pred kostolom. 


