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Horné predmestie 18, 900 21 Svätý Jur
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FARSKÉ OZNAMY
5. nedeľa v cezročnom období
(10.2. – 17.2.2019)
dátum

kalendár

10.2.
nedeľa

5. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

11.2. pondelok

čas
9.00
10.30

Panny Márie Lurdskej - svetový deň chorých

„Zatiahni na hlbinu...“
(Lk 5,1-11)

úmysel
Za farníkov
+ Alexander a Mária Achbergeroví
a rodičia Achbergeroví a Lisí
________

Za Božiu pomoc pre rodinu Hecovú, Jablonickú
a Dučajovú
Za dary Ducha Svätého, zdravie a Božiu pomoc
pre celú rodinu

12.2. utorok

______

18.00

13.2. streda

______

18.00

14.2. štvrtok

Sv. Cyrila, mnícha
a sv. Metoda, biskupa

18.00

Na poďakovanie Pánu Bohu

18.00
18.00
9.00
10.30

Za duše v očistci
+ rodina Babinská a Baďurová
Za farníkov
Za Božiu pomoc pre Martina

15.2. piatok
16.2. sobota

______

17.2.
nedeľa

6. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

______



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



Na budúcu nedeľu je na fare stretnutie pre starších farníkov.



V tomto týždni (11.-17.2.2019) prežívame Národný týždeň manželstva.
Viac informácii o Národnom týždni manželstva nájdete na www.ntm.sk.
Kto by mal záujem, vo farnosť Častá počas nasledujúceho týždňa ponúka program pre manželov.
Viac informácií na výveskách.
V našej farnosti Vám – manželským párom – ponúkame možnosť stráviť spoločný čas
v Čokokafé. Kupón na koláčik a kávu, resp. čaj si manželské páry môžete prevziať pri východe
z kostola a môžete ho uplatniť od pondelka do nedele od 11.00 do 19.00 hod. a urobiť si tak
rande aj so spoločenskou komunikačnou hrou pre manželov „Duet“, ktorú nájdete v Čokokafé.



Vo štvrtok po večernej sv. omši o 19.15 hod. sú na fare Modlitby otcov.



Pripomínam, že v piatok 15. februára je náš Kresťanský ples so začiatkom o 19.00 hod. v Hoteli
Eva. Organizátori pripomínajú, že Ples je v štýle 20. rokov.



V tomto týždni v piatok po večernej sv. omši – keďže je ples – nebude stretnutie pre mladých.



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.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 40, 20, 80 a 50 €. Pán Boh odplať!

