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FARSKÉ OZNAMY

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
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dátum

liturgický kalendár

31.12.
nedeľa

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY
JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

1.1.
pondelok

NOVÝ ROK
PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

2.1. utorok

Sv. Bazil a Gregor, biskupi a uč. Cirkvi

3.1.
streda
4.1.
štvrtok
5.1.
piatok

- večerná sv. omša z nasledujúcej slávnosti

6.1.
sobota

ZJAVENIE PÁNA
- TRAJA KRÁLI

7.1.
nedeľa

NEDEĽA
KRSTU KRISTA PÁNA

Najsvätejšie meno Ježiš
––

čas
9.00
10.30
15.00
9.00
10.30
15.00
18.00
14.00
18.00
14.00
18.00
18.00
9.00
10.30
9.00
10.30

„Boh sa stal
človekom v rodine.“
(sv. Ján Pavol II.)

úmysel
Za farníkov
Za všetkých dobrodincov chrámu a farnosti
Ďakovná pobožnosť (bez sv. omše)
Za farníkov
Za duše v očistci
Tichá adorácia (do 16.00 hod.)
Za členov Máriinej légie
+ Helena Špitálska - pohrebná
+ Mária
+ Hanka Keňová Mrázová - pohrebná
+ Štefan a Zuzana Ondrejkovičoví a deti
+ Agáta a Viktor Barokoví, synovia Jozef
a Vladimír a zať Marián
Za farníkov
Za duchovnú obnovu „Manželstvo misia
možná“ a za manželstvá v našej farnosti
Za farníkov
+ Oľga Mrvová

Dnes, 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.
Zajtra, na Nový rok máme cirkevne prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše sú ako
v nedeľu. Zároveň v ten deň je novoročná farská ofera. Vopred Pán Boh odplať!
Pri speve hymnu Príď, Duchu Svätý – za zvyčajných podmienok možnosť získania úplných odpustkov.
V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedám pred sv. omšami.
V sobotu je slávnosť, prikázaný sviatok Zjavenie Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu. Na sv. omšiach
požehnám trojkráľovú vodu, ktorú si aj s modlitbou požehnania môžete zobrať do svojich príbytkov.
Rodiny, ktoré by mali záujem o požehnanie svojho príbytku kňazom, môžu sa nahlásiť v sakristii kostola.
Modlitba za farnosť: Od mája, od 100. výročia fatimských zjavení sa v našej farnosti nepretržite
modlíme ruženec za našu farnosť, za Svätý Jur. Spolu dodnes bol ruženec v 34 domácnostiach. Každý deň
v týždni – od nedele do soboty – sa jedna domácnosť (resp. jedna rodina, alebo aj len jeden farník)
denne počas týždňa modlí za farnosť. Putovný ruženec s textami modlitieb potom odovzdá v nedeľu do
ďalšej domácnosti. Na stolíku je papier s dátumami, na ktoré sa môžete opäť zapísať. Pozývam všetkých.
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 €.
Na Duchovnú obnovu Manželstvo – misia možná sú voľné už len dve miesta! Max. 30 párov. Víkend je
pod vedením Spoločenstva novej evanjelizácie z Dolného Kubína. Uskutoční sa cez víkend 19.-21. januára
2018, v kongresovom centre Modre – Harmónii. Je to jedna z úžasných možností k prehĺbeniu svojho
manželského vzťahu. Pre všetky manželské páry. Informácie, prihlasovanie a kontakt sú na výveskách.
Ďakujem všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom (prípravou a upratovaním kostola, výzdobou,
darom kvetinovej výzdoby, spevom, miništrovaním...) pomohli k dôstojnej oslave Narodenia Pána
v našom chráme. Pán Boh odplať! Nech Vám to Pán Boh mnoho-násobne odplatí!
Odporúčam k dnešnej slávnosti: YouTube – Marián Kuffa: „Zastavme zlo z Istanbulu“.
Pre potreby farnosti obetovala bohuznáma 300 € a na účet 100, 2 255 a 222 €. Pán Boh odplať!

