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FARSKÉ OZNAMY

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

„Môj dom
je domom modlitby.“

dátum
29.4.
nedeľa

„Kto ostáva vo mne a ja v ňom,
prináša veľa ovocia.“

(29.4. – 6.5.2018)

kalendár
5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

30.4. pondelok

____

1.5.
utorok
2.5.
streda
3.5.
štvrtok
4.5.
piatok
5.5.
sobota
6.5.
nedeľa

Sv. Jozefa,
robotníka
Sv. Atanáza,
biskupa a učiteľa Cirkvi
Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolov
Sv. Floriána,
mučeníka

__
6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

čas
9.00
10.30

(Jn 15, 1-8)

úmysel
Za farníkov
+ Anton a Mária Herhonkoví

____

______

18.00

Za členov Máriinej légie

18.00

+ Karol Pucher a manželka Mária
+ Mária Stachová

18.00

Za Serafína Fialová - výročná

18.00

Za Božie požehnanie pre svätojurských hasičov

18.00

+ Štefan Thier a rodičia

9.00
10.30

Za farníkov
+ Mária Baroková, manžel a syn Juraj



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



Na budúcu nedeľu popoludní 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.



V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Chorých po domácnostiach spovedám v piatok.



Birmovanci majú v tomto týždni stretnutie opäť po skupinách. Kto z birmovancov si doteraz neprebral
bližšie informácie o víkendovke, ktorá bude 18.-20. mája, môže tak urobiť teraz po sv. omšiach.



Na stolíku v kostole sa ešte dnes môžete zapísať na fatimskú sobotu do Šaštína, ktorá bude v túto sobotu
5. mája. Odchod autobusu je o 14.00 hod. od piaristického kostola. Príchod je o 20.00 hod. Cestovné 5 €.



Počas tohto mesiaca sa pred sv. omšami modlievame „májovú pobožnosť“. Začíname o 18.00 hod.



Máriina Légia pozýva na slávnosť ACIES v sobotu 5. mája so začiatkom od 9.30 do kapucínskeho kostola
v Pezinku. Program je na výveskách.



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



V našej arcidiecéze sa bude v sobotu 9. júna 2018 konať Kurz lektorov na bohosloveckej fakulte na
Kapitulskej ulici v Bratislave. Kurz je prospešnou ponukou pre čitateľov Božieho slova pri sv. omši a pre
záujemcov o túto službu. Program je veľmi bohatý. Bližšie informácie o programe boli zaslané mailom
lektorom a tiež sú na výveskách. Kto by ste mali záujem, prihlasovanie a registráciu by sme uskutočnili
spoločne za farnosť. Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo na adrese sluzbalektora@gmail.com. Účastnícky
poplatok sa neplatí.



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 minulú nedeľu sme obetovali na kňazský seminár 224 € a pre potreby farnosti 20 €. Pán Boh odplať!

