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FARSKÉ OZNAMY

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Tak je napísané, že Mesiáš
bude trpieť a tretieho dňa
vstane z mŕtvych.
(porov. Lk 24)

(15.4. – 22.4.2018)

dátum
15.4.
nedeľa
16.4.
pondelok
17.4.
utorok
18.4.
streda
19.4.
štvrtok
20.4.
piatok
21.4.
sobota
22.4.
nedeľa

kalendár
3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
__
__
__
__
__
__
4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
HODY FARNOSTI

čas
9.00
10.30
__

úmysel
Za farníkov
+ Júlia a Imrich Bordáčoví
__

18.00

+ rodičia Imrich a Serafína Kozmonoví

18.00

+ starí rodičia Jakub a Anna Križanoví

18.00

+ rodičia a súrodenci

18.00

Za duše v očistci

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Mariána a Petru

10.00

Za farníkov
Za Božiu pomoc a milosti pre mládež vo Svätom Jure



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



V dnešnú nedeľu popoludní o 16.00 hod. je stretnutie pre starších farníkov.



Pripomínam prvoprijímajúcim deťom, že v tomto týždni sú podľa programu katechézy na fare.



Stretnutie pre mužov – Modlitby otcov budú vo štvrtok po sv. omši o 19.15 hod. na fare.



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



Birmovanci majú stretnutie v piatok na večernej sv. omši o 18.00 hod a po nej katechézu v kostole.



Na budúcu nedeľu slávime Hody našej farnosti:
Nebudú sv. omše o 9.00 hod. a 10.30 hod., ale iba o 10.00 hod. Sobotná sv. omša o 18.00 hod.
s platnosťou na nedeľu je ako zvyčajne o 18.00 hod.
Kazateľom počas hodovej slávnosti vdp. Marek Krošlák.
Na budúcu nedeľu – v rámci hodovej slávnosti – bude Zvonica a Farský kostol otvorené k modlitbe,
či k nahliadnutiu od 13.00 hod. do 17.00 hod.



Na stolíku v kostole sa môžete zapísať na fatimskú sobotu do Šaštína, ktorá bude 5. mája 2018.
Odchod autobusu je o 14.00 hod. a príchod o 20.00 hod. Cestovné na osobu je 5 €.



Na stolíku v strede kostola si môžete zakúpiť Kartičky s odznakmi za 2 € a aromatické visačky za 3 €
a tým podporiť verejnú zbierku pre mládež na podporu Národného stretnutia mládeže P18 a ďalších
aktivít pre mládež.



Na budúcu nedeľu bude hodová farská ofera a keďže je Nedeľa Dobrého Pastiera, bude zároveň tradičná
zbiera na potreby kňazského seminára.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 20 a na účet 2 x 200, 20 a 50 €.

