
11.5.2020

12.5.2020

13.5.2020

14.5.2020

15.5.2020

09:00 hod  Za † Emku Gajdošovú a jej rodičov

09:00 hod  Za kľaňateľov a ich rodiny

18:00 hod  Za † rodičov a brata Karola
Piatok Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

12:15 hod

09:00 hod  Za duše v očistci

18:00 hod  Za † Bohuslava
Štvrtok Sviatok sv. Mateja, apoštola

12:15 hod

09:00 hod  Za † manželov Máriu a Filipa a rodičov z oboch strán

18:00 hod  Za vypočutie všetkých zverených prosieb k Panne Márii Lurdskej
Utorok Utorok po 5. veľkonočnej nedeli

12:15 hod

Pondelok Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO V ZLATÝCH MORAVCIACH

10. máj 2020

 Na úmysel

 Na úmysel

 Na úmysel

09:00 hod  Za † manželov Michala a Štefana a rodičov z oboch strán

18:00 hod  Za † brata Petra a sestru Janu
Streda Ľubovoľná spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej

 Na úmysel12:15 hod

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

KONGREGÁCIA BRATOV TEŠITEĽOV Z GETSEMANI - CCG

16.5.2020

17.5.2020

 Za † Františka a Alojziu a rodičov z oboch strán18:00 hod

09:00 hod
10:00 hod  Za † rodičov Jána a Paulínu

Nedeľa ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00 hod  Za † rodičov Pavla a Rozáliu

15:00 hod  Na úmysel

Sobota Spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
09:00 hod  Za † tetu

18:00 hod  Za † manžela Petra a rodičov z oboch strán
12:15 hod

18:00 hod  Za † manžela, rodičov a švagrinú
12:15 hod

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi milodarmi na kostol. Za všetky vaše milodary a modlitby vám vyslovujeme
"Pán Boh vám to odmeň" .

 Na úmysel

 Na úmysel

 Na úmysel

V našom kostole Bratov Tešiteľov budú do odvolania každy všedný deň (pondelok-sobota) tri sv.omše. O 9:00 hod. pre 
seniorov (+65), o 12:15 hod a večerná sv.omša o 18:00 hod. V nedeľu budú sv. omše o 8:00 hod. a 9:00 hod. 
vyčlenené pre seniorov (+65), a ďalšie sv. omše o 10:00 hod., 15:00 hod. a 18:00 hod. pre všetkých ostatných veriacich.
Sv. spoveď si môžete vykonať každý deň pred sv. omšou alebo počas nej. Spovedá sa v Adoračnej kaplnke.

Zdôrazňujeme, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od 
povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. To znamená, že účasť bude možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo 
sa týka nedelí a sviatkov. Bohoslužieb sa môžu zúčastniť veriaci bez rozdielu veku. Nesmieme však zabudnúť, že 
koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci 
vo vyššom veku ešte zvážia. Odporúča sa vyčleniť v nedeľu aspoň jednu sv. omšu pre seniorov (65+)
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