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Horné predmestie 18, 900 21 Svätý Jur
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FARSKÉ OZNAMY
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
(1.4. – 8.4.2018)

dátum
1.4.
nedeľa
2.4.
pondelok
3.4.
utorok
4.4.
streda
5.4.
štvrtok
6.4.
piatok
7.4.
sobota
8.4.
nedeľa

kalendár

Vstal som z mŕtvych!
Aleluja!

čas
9.00
10.30

úmysel
Za farníkov
Za Božiu pomoc pre rodinu

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

9.00

+ František a Katarína Pažitní

VEĽKONOČNÝ UTOROK

14.00
18.00

+ Dušan Matlovič - pohrebná
Za členov Máriinej légie

VEĽKONOČNÁ STREDA

18.00

+ starí rodičia Karáčoví a Slobodníkoví

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

18.00

Na úmysel

VEĽKONOČNÝ PIATOK

18.00

Za duše v očistci

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

18.00

+ sestry Margita a Zuzana Kozmonové

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

9.00
10.30

Za farníkov
+ rodičia František a Rozália Tomaškovičoví
a dcéra Ruženka

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA



Nech dobrotivý Boh odplatí všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom (upratovaním kostola, darom
kvetinovej výzdoby, spevom, miništrovaním, lektorskou službou,... atď.) pomohli k dôstojnému prežívaniu
našich najväčších sviatkov. Pán Boh odplať!



Dnes popoludní nebude ani adorácia, ani stretnutie pre starších farníkov.



Stretnutie pre mužov bude vo štvrtok po sv. omši o 19.15 hod. na fare.



Pozývame otcov na regionálne stretnutie Modlitieb otcov v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na
Kalvárii v piatok 6. apríla 2018. Program: 17.30 hod.: sv. ruženec; 18.00 hod.: sv. omša; 19.00 hod.:
Modlitby otcov; 20.00 hod.: agapé. Témou stretnutie je byť „Milovaným učeníkom Ježiša Krista“ ako aj
schopnosť odovzdávať toto povolanie svojim deťom. V prípade záujmu sa prosím nahláste do utorka, aby
sme mohli nahlásiť počet prihlásených koordinátorom.



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



Birmovanci majú v tomto týždni spoločné stretnutie v piatok 6. apríla na sv. omši o 18.00 hod. a po nej
pokračujeme spoločnou katechézou.



Na stolíku v kostole sa ešte dnes môžete zapísať na fatimskú sobotu do Šaštína, v nasledujúcu 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 je tradičná veľkonočná farská ofera. Pán Boh odplať!

