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Štvrtok Štvrtok 34. týždňa v cezročnom období

26.11.2020
Poďakovanie za dožitých 80 rokov mamičky Terézie

Za † rodičov Jozefa a Alžbetu a starých rodičov z oboch strán

Streda Streda 34. týždňa v cezročnom období

25.11.2020
Za † rodičov Imricha a Františku, brata Emila, starých rodičov z oboch strán a strýka Michala

 

Za † rodičov a uja Jána

23.11.2020 Za † rodičov Jozefa a Paulínu a starých rodičov z oboch strán

Za † rodičov Jozefa a Annu a starých rodičov z oboch strán

Utorok Spomienka sv Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov

24.11.2020
Poďakovanie za 80 rokov života s prosbou o Božiu pomoc

Za † Martu Koprdovú

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO V ZLATÝCH MORAVCIACH

22. november 2020

Pondelok Pondelok 34. týždňa v cezročnom období

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

KRISTA KRÁĽA

KONGREGÁCIA BRATOV TEŠITEĽOV Z GETSEMANI - CCG
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Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi milodarmi na kostol. Za všetky vaše milodary a modlitby vám vyslovujeme 

"Pán Boh vám to odmeň" .

Od zajtra, t.j. pondelka 16.11.2020, budú sv. omše opäť slávené verejne. K dispozícii bude 50 percent 

kapacity miest na sedenie kostola (100 miest aj s chórom) bez možnosti státia, pričom bude aplikované 

šachovnicové sedenie. Miesta, na ktoré si možete sadať sú označené. Pozývame vás opäť k osobnej účasti na 

sv. omši. Kostol je maximálne bezpečný. Pri vstupe do kostola je povinná dezifenkcia rúk a nosenie rúška. 

Prosíme tiež, aby sme boli ohľaduplní voči ostatným a každý zvážil svoju účasť na ďalšej sv. omši, ak už na 

jednej sv. omši v ten deň bol, aby sme tak vytvorili miesto aj pre iných.
Budúca nedeľa je prvá Adventná nedeľa. Začneme ňou nový Cirkevný rok 2021. Pri všetkých sv. omšiach vám 

posvätíme adventné vence.

Nedeľa PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

29.11.2020
Za † manžela Jozefa
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Sedlákovú

Za † brata Štefana, rodičov a starých rodičov z oboch strán

27.11.2020
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Chladnú a ukončenie štúdia pre dcéru

Za † manžela Milana, rodičov Ondreja a Paulínu Karafových

Sobota Sobota 34. týždňa v Cezročnom období

28.11.2020 Za † rodičov a starých rodičov

 Za † Máriu a Ľudovíta

Za † rodičov Jozefa a Alžbetu a starých rodičov z oboch strán

Piatok Piatok 34. týždňa v cezročnom období

posvätíme adventné vence.
Na budúcu nedeľu bude pri všetkých sv. omšiach predpísaná zbierka na charitu.
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