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

2. nedeľa v cezročnom období
(20.1. – 27.1.2019)

„Urobte všetko,
čo vám povie.“
(Jn 2,1-11)

dátum
20.1.
nedeľa

kalendár
2. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

21.1. pondelok

Sv. Agnesy, panny a mučenice

___

22.1. utorok
23.1. streda

______

18.00
18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Vierku
Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre syna

18.00

+ rodičia Kazimír a Rozália Engelmannoví

18.00
18.00
9.00
10.30

+ Pavol Hodas
+ Jozef Gróf
Za farníkov
Poďakovanie za 70 rokov života

______

25.1. piatok
26.1. sobota

Sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi
Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Sv. Timoteja a Títa, biskupov

27.1.
nedeľa

3. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

24.1. štvrtok

úmysel
Za farníkov
+ manželia Jozef a Vlasta Jurčíkoví a Bohumil Pajer
____



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



V tomto týždni od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Obetujme svoje
modlitby a ostatné obety na tento veľký úmysel. V našom kostole budeme osobitne prosiť za jednotu
kresťanov v utorok a v stredu vo sv. omšiach a vo štvrtok počas adorácie.



V piatok o 16.30 hod. je na fare miništrantské „stretko“.



V piatok po večernej sv. omši je na fare stretnutie pre mladých. Začíname sv. omšou.



Predbežne informujem, že autobus do Nitry pre prihlásených účastníkov muzikálu „Povolanie pápež“
v pondelok 28. januára odchádza o 16.30 hod. od kláštorného kostola. Vstupenky budú rozdané
v autobuse.



Srdečne pozývame na Kresťanský ples, ktorý sa uskutoční 15. februára 2019 o 19.00 hod. v Horskom
hoteli Eva. Vstupenky si môžete zakúpiť u pani Zuzany Vlčkovej (0902 216 946), u pani Heleny Zeliskovej
(0905 265 703). Cena jednej vstupenky je 27 €.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 100 a 1.000 €. Pán Boh odplať!

