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

Nedeľa Krstu Krista Pána

„Ty si môj milovaný Syn,
v tebe mám zaľúbenie.“

(7.1. – 14.1.2018)

(Mk 1, 7-11)

dátum
7.1.
nedeľa
8.1. pondelok

9.1. utorok
10.1. streda
11.1. štvrtok
12.1.
piatok
13.1. sobota
14.1.
sobota

kalendár
NEDEĽA
KRSTU KRISTA PÁNA
bl. Titus Zeman, mučeník
––
––
––

čas
9.00
10.30
––
18.00
18.00
18.00

––

18.00

––
2. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

18.00
9.00
10.30

úmysel
Za farníkov
+ Oľga Mrvová
––
+ Valéria Michalecká
+ Mária Radiková, jej rodičia a sestry
+ Pavol Hodas
Za zdravie a Božie požehnanie sestrám Márii a Helene
a poďakovanie za 70 rokov života
+ Róbert a Júlia, Martin a Margita
Za farníkov
+ rodičia Ján a Albína Achbergeroví



Dnes adorácia nebude.



Dnešnou nedeľou končí vianočné obdobie a začína cezročné obdobie. Vianočné stromčeky ako ozdoba
môžu zostať do Hromníc, 2. februára.



Z kostola si môžete zobrať požehnanú vodu a kriedu zo sviatku Troch kráľov a text modlitby
k požehnaniu príbytku.



Stretko pre deti je v piatok o 16.30 hod. v herni na fare.



Na budúci piatok 12. januára majú BIRMOVANCI ďalšie stretnutie. Stretnutie sa začína svätou omšou
o 18.00 hod. a pokračuje katechézou po sv. omši.



Fatimské soboty: Prvé soboty v mesiaci sú zasvätené zmiereniu a odproseniu Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie. Je to splnenie jedného z prianí Panny Márie vo fatimských zjaveniach. Z našej farnosti
pôjdeme päť krát v každú prvú sobotu v mesiaci od februára do júna na „fatimskú sobotu“ do Šaštína.
Prvá púť sa koná v sobotu 3. februára 2018 v popoludňajších hodinách. Nad touto púťou prevzal záštitu
Miestny klub KDH. Ďalšie bližšie informácie a možnosť zápisu na budúcu nedeľu v kostole.



Modlitba za farnosť: Od mája, od 100. výročia fatimských zjavení sa v našej farnosti nepretržite
modlíme ruženec za našu farnosť, za Svätý Jur. 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) a u pani Heleny Zeliskovej
(0905 265 703). Cena jednej vstupenky je 27 €.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 500, 100, 50 a 30 € a na účet spolu 175 €. Pán Boh odplať!

