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Horné predmestie 18, 900 21 Svätý Jur
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FARSKÉ OZNAMY

3. nedeľa v cezročnom období
(21.1. – 28.1.2018)

„Priblížilo sa Božie kráľovstvo.
Kajajte sa a verte evanjeliu.“
(Mk 1, 14-20)

dátum
21.1.
nedeľa

kalendár
3. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
22.1. pondelok
––
23.1. utorok
––
24.1. streda Sv. Františka Saleského, biskupa a uč.Cirkvi
25.1. štvrtok
Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
26.1. piatok
Sv, Timoteja a Títa, biskupov
27.1. sobota
––
28.1.
4. NEDEĽA
nedeľa
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30
––
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30

úmysel
Za farníkov
+ Michal a Jana Pavelkoví
––
+ Viliam Zeman
+ František Fiala a manželka
+ starí rodičia Štvrteckí
Za duše v očistci
+ rodina Baďurová a Jozef Babinský
Za farníkov
+ manžel Ján a Jozef Čepko a jeho rodičia



V tomto týždni od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Obetujme svoje
modlitby a ostatné obety na tento veľký úmysel.



Stretko pre mladých je dnes v nedeľu o 17.00 hod. v herni na fare.



Stretnutie pre mužov bude v tento štvrtok o 19.30 hod. na fare.



Stretko pre deti je v piatok nebude.



Birmovanci majú spoločné stretnutie v piatok už o 17.00 hod. v Infocentre a potom v kostole na sv. omši
o 18.00 hod.



V piatok 26. januára 2018 o 19.00 hod. sa vo Svätojurskej vieche uskutoční náš Kresťanský ples.



Modlitby Matiek pozývajú na modlitbové trojdnie v nasledujúci víkend v piatok až v nedeľu 26. – 28.
januára. V piatok 26. januára po sv. omši na fare; v sobotu 27. januára po svätej omši

o 19.00 hod. na fare a v nedeľu 28. januára o 15.00 hod. v kostole. Bližšie informácie sú na
výveskách.



V tomto týždni bude TV Lux v našej farnosti opäť natáčať ďalšiu sériu príbehov pre deti „Klbko“.



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. Autobus odchádza o 14.00 hod. od Piaristického kostola.
Na programe je od 16.00 hod. modlitba sv. ruženca s adoráciou. Potom nasleduje sv. omša. Príchod
do Svätého Jura bude cca. o 20.00 hod. Pred púťou v našich kostoloch alebo počas púte v bazilike
v Šaštíne je možnosť prijať sviatosť zmierenia. Na prvú púť (3.2.2018) sa môžete prihlásiť najneskôr
do budúcej nedele 28. januára na papier v strede kostola. Cestovné na osobu je 5 €. Spolu s našou
farnosťou nad touto púťou prevzal záštitu Miestny klub KDH.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 50 €. Pán Boh odplať!

