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
1. pôstna nedeľa
(10.3. – 17.3.2019)

dátum
10.3.
nedeľa
11.3. pondelok

12.3. utorok
13.3. streda
14.3. štvrtok
15.3. piatok
16.3. sobota

17.3.
nedeľa

kalendár
1. PÔSTNA NEDEĽA
______
______

Výročie zvolenia pápeža Františka (2013)
______
______
______

2. PÔSTNA NEDEĽA

čas
9.00
10.30
______

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30

„Pane, buď so mnou
v mojich skúškach.“
(Žalm 91)

úmysel
Za farníkov
Na poďakovanie za sviatosť manželstva
______

+ Karol a Katarína Pažitní, deti a vnuk Jakub
Za obrátenie hriešnikov
+ rodičia
+ starí rodičia Jakub a Anna Križanoví
+ krstní rodičia Sucháňoví a syn Ján
Za farníkov
Za Božiu pomoc pre rodičov



V dnešnú nedeľu je detský zbor na fare o 9.30 hod. a o 10.30 hod. deti spievajú na svätej omši.
Osobitne pozývam deti, ktoré v tomto roku pristúpia po prvýkrát k svätému prijímaniu.



V pôstnom období sa modlievame pobožnosť Krížovej cesty v piatky pred sv. omšami
od 17.30 hod. a v nedele o 15.00 hod. Dnes popoludní sa budeme modliť pobožnosť Krížovej
cesty o 15.00 hod. v kláštornom kostole. Rozpis na celé pôstne obdobie je na výveskách.
Pri pobožnosti Krížovej cesty možno získať úplné odpustky.



Dnes po skončení Krížovej cesty bude vo Vinohradníckom dome prezentácia od našich mladých,
ktorí sa zúčastnili na Svetových dňoch mládeže v Paname. Všetci sme pozvaní.



Na budúcu nedeľu popoludní po Krížovej ceste bude na fare stretnutie pre starších farníkov.



Pozývam rodičov prvoprijímajúcich detí na spoločné stretnutie v utorok 12. marca po večernej
sv. omši o 18.45 hod. do Farského kostola.



Stretnutie pre mladých je v piatok po sv. omši na fare. Začíname sv. omšou o 18.00 hod., resp.
Krížovou cestou o 17.30 hod.



Slovenská katolícka charita pripravila na tohtoročný pôst ďalší ročník zbierky Pôstna krabička.
Výťažok zbierky bude použitý na pomoc chudobným deťom a rodinám v subsaharskej Afrike.
Novinkou je tento rok aplikácia s rovnomenným názvom, vďaka ktorej môže užívateľ hravou
formou pomôcť deťom a mládeži v Ugande a Rwande. Krabičky si môžete zobrať v obálkach na
stolíku v strede kostola. Bližšie informácie na postnakrabicka.sk



V dnešnú nedeľu je jarná zbierka na charitu. Vopred Pán Boh odplať!

