RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÝ JUR
Horné predmestie 18, 900 21 Svätý Jur
tel: 02-449 714 54; mail: fara.jur@gmail.com; www.svatyjur.fara.sk
____________________________________________________________________________________________________________________________________

FARSKÉ OZNAMY
(24.12. – 31.12.2017)





dátum

liturgický kalendár

24.12.
nedeľa

4. ADVENTNÁ NEDEĽA
ŠTEDRÝ VEČER

25.12.
pondelok

NARODENIE PÁNA

26.12.
utorok

Sv. Štefana,
prvého mučeníka

27.12. streda
28.12. štvrtok
29.12. piatok
30.12. sobota

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
Sv. Neviniatok, mučeníkov
––
––

31.12.
nedeľa

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY
JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

čas
9.00
10.30
22.00
9.00
10.30
9.00
10.30
15.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30
15.00

Dnes sa nám narodil Spasiteľ,
Kristus Pán.

úmysel
Za farníkov
+ Jozef Gróf a rodičia
VIANOČNÁ SV. OMŠA
Za farníkov
+ František Hupka, manželka Mária a syn

+ Ján Poš a manželka Mária
Za Božie požehnanie pre rodinu
Jasličková slávnosť
+ Štefan Podskoč
Poďakovanie za Božie milosti
+ Pavol Barok - výročná
+ P. Jozef Emanuel Cubínek, OFM
Za farníkov
Za všetkých dobrodincov chrámu a farnosti
Ďakovná pobožnosť (bez sv. omše)

 24.12.:
V čase od 13.00 do 15.00 hod. – vydávanie vianočnej kapustnice pre osamelých a núdznych
vo Vinohradníckom dome a po domácnostiach.
Dnes na Štedrý večer nás o 17.00 hod. pozve zvuk zvonov k Štedrovečernému stolu. Ak z minulých rokov
nemáte Podnet k prežívaniu štedrovečernej liturgie v rodine, môžete si ho vziať pri východe z kostola.
_______________________________________________________________________________________________________________________________



 25.12.:
V deň Narodenia Pána bude tradičná vianočná farská ofera. Už vopred Pán Boh odplať!
_______________________________________________________________________________________________________________________________



 26.12.:
O 15.00 hod. je vo farskom kostole Jasličková slávnosť spojená s pobožnosťou pre deti. Pozvaní sú všetci.
Deti si môžu pripraviť pieseň alebo báseň „pre Ježiška“.



 28.12.:
Vo štvrtok, v deň sv. Neviniatok, mučeníkov – bude po svätej omši krátka modlitba pri hrobe
nenarodených detí. Vo štvrtok adorácia nebude.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __




 31.12.:
V nedeľu, na sviatok Svätej rodiny si manželia môžu obnoviť svoje manželské sľuby.
V posledný deň roku počas adorácie o 15.00 hod. poďakujeme Pánu Bohu za jeho dobrodenia
v uplynulom roku. Na úvod adorácie si video prezentáciou pripomenieme uplynulý rok života našej
farnosti s tradičným informovaním o štatistických údajoch farnosti. V rámci adorácie pri speve hymnu
Teba, Bože, chválime – za zvyčajných podmienok možnosť získania úplných odpustkov.
_______________________________________________________________________________________________________________________________










V strede kostola si môžete zakúpiť viacero hodnotných kníh a DVD. Ich kúpou podporíte našu farnosť.
Srdečne pozývame na Kresťanský ples, ktorý sa uskutoční 26. januára 2018 o 19.00 hod. vo Svätojurskej
vieche. Vstupenky si môžete zakúpiť u pani Zuzany Vlčkovej (0902 216 946), u pani Heleny Zeliskovej
(0905 265 703). Cena jednej vstupenky je 27 €.
Kto si ešte nevzal, pri východe z kostola si môže zobrať „Program liturgických slávení“ v našom kostole.
Na koledovaní Dobrej noviny sa v našej farnosti zúčastnilo 55 detí a 15 animátorov. Spolu navštívili
77 rodín a z našej farnosti ste venovali 2.377,35 €. Nech to štedrý Boh Vám i koledníkom mnohonásobne
odplatí! Projekty, ktoré financuje Dobrá novina sú na www.dobranovina.sk.
Vianočné dvojčíslo Katolíckych novín si môžete zakúpiť na stolíku pri východe z kostola.
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 20 a 100 € a na účet 550 a 100 €. Pán Boh odplať!

