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13.10.2020
Za † rodičov Jozefa a Annu a Jozefa a Alžbetu

Za † syna Boriska a zosnulých z rodiny

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO V ZLATÝCH MORAVCIACH

11. október 2020

Pondelok Pondelok 28. týždňa v cezročnom období

12.10.2020  Za † rodičov Františka Smitku, manželku Teréziu a ich dcéru a starých rodičov z 

oboch strán

Poďakovanie za 20 rokov života a dary Ducha Svätého pre Damiana

Utorok Utorok 28. týždňa v cezročnom období

Streda Streda 28. týždňa v cezročnom období

14.10.2020
Za † rodičov Kňažíkových a starých rodičov z oboch strán

 

Za † starých rodičov a Helenu Furdových

Za Božiu pomoc pri operácii dcéry

Štvrtok Spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

15.10.2020
Za † dcéru Danku, manžela Jána a rodičov a starých rodičov z oboch strán

Poďakovanie za 66 rokov života

DVASIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ

KONGREGÁCIA BRATOV TEŠITEĽOV Z GETSEMANI - CCG
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Piatok Piatok 28. týždňa v cezročnom období

17.10.2020 Za † manžela Kamila (5.výročie)

 Za † otca Štefana a starých rodičov

Nedeľa DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

18.10.2020
Za † manžela Jozefa (15. výročie)
Za † Jána a Máriu Minárových, rodičov z oboch strán a syna Jána

Za † rodičov, súrodencov Štefana a Milana

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

Boh vám to odmeň" .

Na základe prijatých protipandemických opatrení Úradu verejného zdravtníctva platí: že vstup a pobyt v kostole alebo v 

príslušných priestoroch je možný len s účasťou maximálne 50 osôb s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad 

rúško, šál, šatka). Pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky. Je 

potrebné dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do ľakťového ohybu). Z obradov majú byť 

úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného ochorenia. Tiež osoby, 

ktoré sa vracajú zo zahraničia by svoju účasť na liturgických obradoch mali zvážiť (minimálne po dobu 7 dní) aj napriek 

tomu, že nemajú príznaky ochorenia. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli pridať jednu sv. omšu každý deň. V týždni od 

pondelka do soboty bude bývať aj sv. omša o 12:15 hod a v nedeľu a vo sviatok o 15:00 hod. Ďakujeme za pochopenie a 

trpezlivosť.  

Od 1.10.2020 sa môžete zapojiť do podpory sociálne slabších rodín. V obchodnom reťazci Lidl je za pokladňou nádoba, 

Za Pokoj vo svete 

16.10.2020
Za † Mirku Kováčovú a manžela Viliama

Za † manžela Petra a rodičov z oboch strán
 MLÁDEŽNÍCKA SV OMŠA

Sobota Sobota 27. týždňa v Cezročnom období

Na budúcu nedeľu bude pri všetkých sv. omšiach predpísaná zbierka na misie. 

do ktorej môžete dať trvanlivé potraviny. Tie budú sociálne pracovníčky každý týždeň od nich preberať a odovzdávať 

tým, ktorí to najviac potrebujú. Tento projekt je dlhodobý a za všetky vaše dary a podporu Ďakujeme.
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