
8.6.2020

9.6.2020

10.6.2020

11.6.2020

 Na úmysel

12.6.2020

13.6.2020
19:30 hod Mládežnícka sv. omša

Sobota Spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Piatok Piatok 10. týždňa v Cezročnom období
09:00 hod  Za † manžela , rodičov a starých rodičov z oboch strán
18:00 hod  Za † manžela Viliama a rodičov

09:00 hod  Za †  rodičov Melencových a Petrovičových

18:00 hod  Za vypočutie všetkých zverených prosieb k Panne Márii Lurdskej

18:00 hod  Za † manžela Milana, rodičov Jána a Helenu a starých rodičov z oboch strán
Štvrtok Slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

12:15 hod

18:00 hod  Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnúčatá
Streda Streda 10. týždňa v Cezročnom období
09:00 hod  Za zdravie a Božiu pomoc pre deti Ivana, Petra, vnuka Ivka a tetu Gitku

Utorok Utorok 10. týždňa v Cezročnom období
09:00 hod  Za † Ruženu a členov rodín z oboch strán

09:00 hod  Za Ligu Pár Páru
18:00 hod  Za kľaňateľov a ich rodiny

Pondelok Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO V ZLATÝCH MORAVCIACH

7. jún 2020

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

KONGREGÁCIA BRATOV TEŠITEĽOV Z GETSEMANI - CCG

13.6.2020

14.6.2020

Od zajtra sv. omše o 12:15 hod a tiež aj nedeľné sv. omše o 9:00 hod. už nebudú bývať!!! 

Veriaci, ktorý sa na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi zúčastní na recitovaní (speve) hymnu Tantum ergo -
Ctíme túto sviatosť slávnu , môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. 

15:00 hod  Na úmysel
18:00 hod  Za † rodičov, starých rodičov a uja Jána

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi milodarmi na kostol. Za všetky vaše milodary a modlitby vám vyslovujeme "Pán 
Boh vám to odmeň" .
Od zajtra (pondelok) 8.6. budeme mať možnosť opäť adorovať v adoračnej kaplnke. Po rannej sv.omši sa vyloží
Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k celodennej poklone až do večernej sv.omše o 18.00. Povzbudzujeme vás na tichú a
súkromnú adoráciu pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. Tak, ako pred jej uzavretím kvôli Koronavírusu, budete mať
túto možnosť opäť každý deň.
Úmysly sv. omší na druhý polrok 2020, začneme zapisovať od utorka 9.6. po večerných sv. omšiach v sakristii. Prosíme
o ohľaduplnosť a vzájomné pochopenie v tom zmysle, aby si každý zapísal primeraný počet sv. omší a myslel aj na
ostatných.

08:00 hod  Poďakovanie za dožitých 60 rokov života s prosbou o Božiu pomoc
10:00 hod  Za † rodičov Júliusa a Irenu, sestru Valériu a rodičov z oboch strán

Vo štvrtok 11.6. je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi,  je to prikázaný sviatok. Sv. omše v našom 
kostole budú o 9:00, 12:15 a večerná o 18:00 hod.

18:00 hod  Za † manžela Františka (ročná)  a rodičov Teodora a Teréziu
Nedeľa JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sobota Spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
09:00 hod  Za † manžela Petra, rodičov z oboch strán
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