
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 
 

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
 

PONDELOK  Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa (spomienka) 

29. 
AUGUST 

 900 Za † rodičov a starých rodičov Turčekových a syna Františka 

 1800 Za † manžela, jeho rodičov a súrodencov 
UTOROK  Utorok 22. týždňa v Cezročnom období 

30. 
AUGUST 

 900 Za † rodičov Annu a Františka, brata Jozefa a starých rodičov z oboch strán 
 1800 Za † Milana a rodičov z oboch strán 

STREDA  Streda 22. týždňa v Cezročnom období 

31. 
AUGUST 

 900 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Petra s rodinou 

 1800 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
ŠTVRTOK  Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období 

1. 
SEPTEMBER 

 900 Za † rodičov Margitu a Ladislava a starých rodičov z oboch strán 

 1800 Poďakovanie za 78 rokov s prosbou o Božiu pomoc pre celú rodinu 
PIATOK  Piatok 22. týždňa v Cezročnom období 

2. 
SEPTEMBER 

 900 Za duše v očistci 
 1800 Za † manžela Vincenta (nedožitých 80 rokov) 

SOBOTA  Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka) 

3. 
SEPTEMBER 

 900 Za rehoľné povolania do rehole Bratov Tešiteľov 

 1800 Za živých členov Ružencového bratstva a ich rodiny 
NEDEĽA  23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

4. 
SEPTEMBER 

 800 Na úmysel, ako zmierna obeta k úteche Božského Srdca Ježišovho 

 1000 Za † otca Viktora a rodinu Krajčiovú 

 1800 Za † syna Mariána 
 

 Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi milodarmi na kostol. Za všetky vaše milodary a modlitby vám 
vyslovujeme „Pán Boh vám to odmeň“.  
 
 Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď bude v našom kostole každý deň 20 minút pred rannou 
sv. omšou a pred večernou sv. omšou od 17.30 hod. až do vtedy, kým bude treba a budeme mať ľudí 
čakajúcich na spoveď.  
 
 V piatok, ako každý prvý piatok v mesiaci, sa pomodlíme krížovú cestu pred rannou sv. omšou o 08.15 
hod. Najsvätejšia Oltárna Sviatosť bude vystavená v kostole po rannej sv. omši, približne o 10.00 hod. O 
15.00 hod. sa pomodlíme Korunku Božieho Milosrdenstva. Adorácia počas celého dňa až do večernej sv. 
omše bude prebiehať v kostole. Adoračná kaplnka bude v tento deň zavretá. V sobotu sa po rannej sv. omši 
pomodlíme sv. ruženec ako zvyčajne na prvú sobotu v mesiaci. 
 
 Srdečne vás pozývame dňa 3.9.2022 na duchovnú obnovu Ružencového bratstva, ktorá sa uskutoční tu 
v našom kostole Bratov Tešiteľov. Duchovnú obnovu povedie dominikán P. Antonín Husovský OP. Bližší 
program duchovnej obnovy nájdete na výveskách.  
 
 

 


