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
4. nedeľa v cezročnom období
(3.2. – 10.2.2019)
dátum
3.2.
nedeľa

kalendár
4. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

4.2. pondelok

______

___

5.2. utorok
6.2. streda
7.2. štvrtok
8.2. piatok
9.2. sobota

Sv. Agáty, panny a mučenice
Sv. Pavla Mikiho a spol., muč.

10.2.
nedeľa

5. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30

______
______
______

„Vstali, vyhnali ho z mesta.
Ale on prešiel pomedzi nich
a odišiel.“ (Lk 1,21-30)

úmysel
Za farníkov
Za zdravie a Božiu pomoc pre Martina s rodinou
______

Za členov Máriinej légie
+ Helena Hupková
Za Božiu pomoc pre rodičov, súrodencov a ich rodiny
+ starí rodičia Mária, Ján, Alojzia a Ludovíka
Za Božie požehnanie pre rodiny Jozefa a Ivany
Za farníkov
+ Alexander a Mária Achbergeroví
a rodičia Achbergeroví a Lisí



V dnešnú nedeľu je detský zbor na fare o 9.30 hod. a o 10.30 hod. deti spievajú na sv. omši.



Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní od 15.00 hod. do 16.00 hod. bude adorácia.



V dnešnú nedeľu po adorácii je na fare stretnutie pre starších farníkov.



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



V piatok po večernej sv. omši je na fare stretnutie pre mladých. Téma: manželstvo a vzťahy.
Začíname sv. omšou.



Pozývam všetkých chlapov, ktorí pomáhali pri obnove múru v areáli kostola na fašiangové
stretnutie - na spoločné stretnutie pri guláši - v sobotu 16. februára o 15.00 hod. na fare.



Vstupenky na Kresťanský ples sú vypredané.



Dávam do pozornosti ponuku voľného pracovného miesta vrátničky, resp. vrátnika
v kresťanskom vysokoškolskom internáte Svoradov v Bratislave. Ideálne pre čerstvých
dôchodcov. Bližšie info na výveskách.



Dávam do pozornosti Katechézy Dobrého Pastiera pre deti vo veku 3-6 rokov, počas ktorých má
dieťa možnosť spoznávať živého Boha, premýšľať nad tajomstvami podobenstiev z Evanjelia a nad
životom Pána Ježiša. Skupinka prebieha v utorok o 16.00 – 17.30 hod. v Arcidiecéznom centre pre
mládež Vinica v Bratislave – Rači. Viac info na výveskách.



Zajtra, v pondelok sa v našej farnosti uskutoční duchovná obnova kňazov nášho pezinského
dekanátu. Prosím o modlitby za nás, kňazov. Vďaka.



Na stolíku v strede kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny za 0,70 €
a katolícky časopis Milujte sa za 1,50 €.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 100, 10 a 30 €. Pán Boh odplať!

