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

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Pán môj a Boj môj!

(8.4. – 15.4.2018)

dátum
8.4.
nedeľa
9.4.
pondelok
10.4.
utorok
11.4.
streda
12.4.
štvrtok
13.4.
piatok
14.4.
sobota
15.4.
nedeľa

kalendár
2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

čas
9.00
10.30

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Zvestovanie Pána
__
Sv. Stanislava,
biskupa a mučeníka
__
__
__
3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

__

úmysel
Za farníkov
+ rodičia František a Rozália Tomaškovičoví
a dcéra Ruženka;
Poďakovanie za uzdravenie Helenky
__

18.00

+ Bohumil a Jozefína Achbergeroví

18.00

Prosba o dar dieťaťa

18.00

+ Pavol Valaška

18.00

+ Alžbeta Gábrišová a manžel Viliam

18.00

+ Emília Križanová – výročná a manžel František

9.00
10.30

Za farníkov
+ Júlia a Imrich Bordáčoví



Každý, kto si dnes, na sviatok Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho
milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na
získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčenie
akejkoľvek náklonnosti aj k ľahkému hriechu), pomodlí sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery a pridá k tomu
nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, napr. Ježišu, dôverujem Ti, môže získať úplné odpustky
pre seba alebo pre duše v očistci.



Stretnutie pre mladých je dnes popoludní o 17.00 hod. v herni na fare.



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



Birmovanci majú v tomto týždni stretnutie v skupinách.



Na budúcu nedeľu popoludní je stretnutie pre starších farníkov.



Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.



V tomto týždni sa nám podarilo opraviť poškodenia na hrebeni strechy kostola.



Pri poklone v Božom hrobe ste obetovali 306,74 € a určené sú na udržiavanie sakrálnych pamiatok
vo Svätej zemi. Nech Vám to Pán Boh odplatí!



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 100 a na účet 20 a 35 €.

