RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÝ JUR
Horné predmestie 18, 900 21 Svätý Jur
tel: 02-449 714 54; mail: fara.jur@gmail.com; web: svatyjur.fara.sk
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FARSKÉ OZNAMY
5. pôstna nedeľa

„Ak pšeničné zrno padne do zeme
a odumrie, prinesie veľkú úrodu.“

(18.3. – 25.3.2018)

dátum
18.3.
nedeľa

kalendár
5. PÔSTNA
NEDEĽA

19.3. pondelok

SV. JOZEF, sviatok

20.3. utorok
21.3. streda
22.3. štvrtok
23.3. piatok
24.3. sobota
25.3.
nedeľa

––
––
––
––
––
KVETNÁ NEDEĽA

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

(porov. Jn 12,20-33)

úmysel
Za farníkov
+ rodičia z oboch strán, bratia Jozef a Ján, švagriná Anička a švagor Rudolf

––
+ Štefan a Mária Chrappoví a rodičia z oboch strán
+ Ladislav a Helena Halenkovičoví
+ rodičia Alfréd a Bernardína Ivančíkoví
+ rodičia Tekuloví, starí rodičia a dcéra Karolína
Poďakovanie za 40 rokov manželstva a za zdravie a pokoj pre rodinu
Za farníkov
+ rodičia František a Rozália Tomaškovičoví a dcéra Ruženka



Dnes popoludní bude pobožnosť Krížovej cesty o 15.00 hod. v kláštornom kostole. V piatok o 17.30 hod.
nás Krížovou cestou budú sprevádzať naši miništranti.
Stretnutie starších farníkov je dnes v nedeľu po Krížovej ceste o 16.00 hod. na fare.
Stretko pre mladých je dnes v nedeľu po Krížovej ceste už o 16.00 hod. v herni na fare.
Stretko pre deti bude až po Veľkej noci.
Birmovanci majú v tomto týždni stretnutie v skupinách.
Pozývam rodičov prvoprijímajúcich detí na spoločné stretnutie v stredu 21. marca po večernej sv. omši
o 18.45 hod. do Farského kostola.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami bude v našej farnosti v nasledujúcu
sobotu 24. marca od 8.30 hod. do 11.00 hod. súčasne vo farskom i piaristickom kostole.
Sv. omše sú o 11.00 hod. v dolnom a o 18.00 hod. vo farskom kostole (možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu –
počas sv. omší). Na Kvetnú nedeľu popoludní sa už u nás nespovedá, všetci kňazi spovedajú v Pezinku.
Na stolíku v kostole sa môžete opäť zapísať na ďaľšiu fatimskú sobotu do Šaštína, ktorá bude v sobotu
7. apríla 2018. Odchod autobusu je o 14.00 hod. a príchod o 20.00 hod. Cestovné na osobu je 5 €.
V dnešnú nedeľu 18. marca sa z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska koná celoslovenská zbierka
na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Bližšie informácie k tejto téme si
môžete pozrieť na letáku pri východe z kostola. Vopred Pán Boh odplať!
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 40 a 500 €. Pán Boh odplať!



Ostatné oznamy:



OZ Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktorá pripomína, prejavuje a
šíri úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vďaku za život
môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií na webovej stránke 25marec.sk.
Toho roku si pripomíname 30. výročie Sviečkovej manifestácie. Pri tejto príležitosti sa budú konať viaceré
podujatia. V piatok (23.marca) bude o 19.00 hod. sv. omša u Kapucínov a po nej sviečkový sprievod k pamätníku na
Námestí Eugena Suchoňa. V sobotu o 15.30 hod. bude na Hviezdoslavovom námestí rekonštrukcia tejto historickej
udalosti s dobovými autami a uniformami. V nedeľu o 10.30 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav
Zvolenský sláviť o 10.30 hod. sv. omšu v Katedrále sv. Martina. V nedeľu popoludní sa o 15.00 hod. na Rybnom
námestí uskutoční modlitbové zhromaždenie Združenia Máriina doba a o 18.00 hod. bude spomienkové stretnutie
pri pamätníku Sviečkovej manifestácie v Bratislave. Bližšie informácie sú na svieckovamanifestacia.sk.
V stredu 21. marca o 17.00 hod. sa na Hviezdoslavovom námestí uskutoční manifestácia za život a spravodlivú
spoločnosť pre všetkých. Koná sa pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa a 30. výročia sviečkovej manifestácie.
Pozývame Vás vyjadriť postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia a spravodlivosti vo všetkých sférach
spoločenského života. Organizátormi manifestácie sú Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva
a rodinnú politiku.
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