
Kongregácia Bratov Tešiteľov z Getseman - CCG 
KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO V ZLATÝCH MORAVCIACH 

Hviezdoslavova 104/77, 953 01 Zlaté Moravce,  +421 37 64 216 10 
 

1. PÔSTNA NEDEĽA 
 

PONDELOK  Pondelok po 1. pôstnej nedeli 

07 
MAR 

 900 Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a ich rodiny 

 1800 Za † Máriu, Katarínu, ich manželov, syna Juraja a rodičov 
UTOROK  Utorok po 1. pôstnej nedeli 

08 
MAR 

 900 Za † rodičov Teréziu a Martina a starých rodičov z oboch strán 

 1800 Poďakovanie Bohu za požehnania a milosť, ktoré nám uštedril a prosba 
o ďalšiu Božiu pomoc 

STREDA  Streda po 1. pôstnej nedeli 

09 
MAR 

 900 Za † rodičov Urbana a Máriu Bónových 

 1800 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku 
ŠTVRTOK  Štvrtok po 1. pôstnej nedeli 

10 
MAR 

 900 Za napravenie vzťahov v rodine a návrat syna 

 1800 Za klaňateľov a ich rodiny 
PIATOK  Piatok po 1. pôstnej nedeli 

11 
MAR 

 900 Za † manžela a otca Juraja Mačkaya, rodičov a starých rodičov 
 1800 Za všetky vypočuté prosby k Panne Márii Lurdskej 

  1930 Mládežnícka sv. omša 
SOBOTA  Sobota po 1. pôstnej nedeli 

12 
MAR 

 900 Za † Mariána Gajdoša (ročná) 

 1800 Za † manžela Jána a jeho rodičov 
NEDEĽA  2. PÔSTNA NEDEĽA 

13 
MAR 

 800 Za † kňaza Jozefa 

 1000 Poďakovanie za 26 a 29 rokov života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc pre 
celú rodinu 

 1800 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
 

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

 V pôstnom období býva v našom kostole krížová cesta, vždy v piatok pred večernou sv. omšou o 
17:15 hod., na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. 
 

 Charita Tešiteľov v Zlatých Moravciach oznamuje, že sa rozbehla zbierka pre vojnou trpiacu Ukrajinu. 
Všetci tí, ktorí chcú pomôcť, môžu priniesť lieky, hygienické potreby a trvanlivé potraviny sem, do 
kláštora Bratov Tešiteľov, každý deň pred večernou svätou omšou v čase od 17:00 do 17:55. Šatstvo 
a hračky v tejto fáze zbierky, prosím, určite nenoste! Za všetky vaše dary a vašu pomoc vopred 
ďakujeme. 
 

 Dnes je po všetkých svätých omšiach predpísaná zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme 
„Pán Boh vám to odmeň“ 
 
 

PÔSTNE OBDOBIE 

2022 


