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
____________________________________________________________________________________________________________________________________

FARSKÉ OZNAMY

„Môj dom
je domom modlitby.“

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Hody našej farnosti

dátum
22.4.
nedeľa
23.4. pondelok

24.4.
utorok
25.4.
streda
26.4.
štvrtok
27.4.
piatok
28.4.
sobota
29.4.
nedeľa

(22.4. – 29.4.2018)

kalendár
4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
HODY FARNOSTI
Sv. Vojtecha
SV. JURAJA,
MUČENÍKA
Sv. Marka,
evanjelistu
__
__
__
5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

čas
10.00

Svätý Juraj,
oroduj za nás!

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

____

______

18.00

+ Alena Nižňanská - výročná

18.00

Poďakovanie za spoločne prežité roky

18.00

Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Jozefa

18.00

+ Mária a na poďakovanie za dar života

18.00
9.00
10.30

+ Pavol Minárik, manželka Gabriela
a starí rodičia z oboch strán
Za farníkov
+ Anton a Mária Herhonkoví



V dnešnú nedeľu – v rámci hodovej slávnosti – bude Zvonica a Farský kostol otvorené k modlitbe,
či k nahliadnutiu od 13.00 hod. do 17.00 hod.



Stretnutie pre mladých dnes popoludní nebude.



Na budúcu nedeľu popoludní stretnutie pre starších farníkov nebude, stretnutia sú v prvú a v tretiu
nedeľu v mesiaci.



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



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



Birmovanci majú v tomto týždni stretnutie po skupinách. Bližšie informácie o víkendovke, ktorá nebude
na budúci víkend, ale 18.-20. mája dostanú birmovanci na najbližšom stretnutí.



V sobotu 28. apríla sa v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne koná Púť miništrantov. Bližšie
informácie sú na výveskách. Prosím rodičov miništrantov, aby mi ešte dnes osobne, či telefonicky dali
vedieť prípadný záujem o túto púť.



Na stolíku v kostole sa môžete zapísať na ďalšiu 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 €.



Náhrobné kamene z hrobu pátra Cubínka a dp. Nováka sú na renovácii v kamenárskej dielni.



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.



V dnešnú nedeľu je hodová farská ofera a keďže je Nedeľa Dobrého Pastiera, zároveň je tradičná zbierka
na potreby kňazského seminára. Vopred Pán Boh odplať!

