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. pôstna nedeľa

„Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad
jeho tváre.“ (Lk 9,28-36)

(17.3. – 24.3.2019)
dátum
17.3.
nedeľa

kalendár
2. PÔSTNA NEDEĽA

čas
9.00
10.30

18.3. pondelok

______

______

19.3.
utorok
20.3. streda
21.3. štvrtok
22.3. piatok
23.3. sobota

SV. JOZEF,
ŽENÍCH PANNY MÁRIE

18.00

24.3.
nedeľa

______
______
______
______

3. PÔSTNA NEDEĽA

18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30

úmysel
Za farníkov
Za Božiu pomoc pre rodičov
______

Za živých a zosnulých kňazov v minulosti pôsobiacich
alebo pochádzajúcich z našej farnosti
+ Viliam Zeman
+ Ružena Čúzyová
+ Alfréd a Bernardína Ivančíkoví
+ Mária a Štefan Ondrejkovičoví a Romana
Za farníkov
+ rodičia a manžel Emil



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 bude Krížová cesta vo farskom kostole.
Dnes sa budeme modliť „za úctu k životu a za nenarodené deti“. V piatok sa modlia Krížovú
cestu osobitne naši miništranti. Rozpis pobožností Krížových ciest si môžete pozrieť na výveskách
a na webovej stránke farnosti. Pri pobožnosti Krížovej cesty možno získať úplné odpustky.



Dnes po skončení Krížovej cesty je na fare stretnutie pre starších farníkov.



Na budúcu nedeľu 24.3. 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.



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



Stretko pre miništrantov je v piatok o 16.30 hod. v herni na fare.



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.



25. marec – Deň počatého dieťaťa. Najjednoduchší spôsob ako kampaň podporiť, je nosiť bielu
stužku na odeve počas kampane. Ťažiskovým obdobím kampane je týždeň od 19. do 25. marca.
Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia. Bielu stužku si môžete prevziať
pri východe z kostola. Viac info na výveskách a na webe forumzivota.sk.



Ako som už avizoval, v tomto roku organizujeme jednoduchší spôsob Farskej púte tentokrát do
Medugorje v termíne 25.8.–31.8.2019 (nedeľa-sobota). Cena púte je 175 €. V cene je zarátané:
lux bus a 4 x ubytovanie. V cene nie je zarátané: polpenzia 4 x 8 €, komplexné cestovné poistenie
vrátane storna 14 € a poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7,56 €. (Kompletná suma: 228,56
€/osoba.) Cestu a ubytovanie zabezpečuje CK Awertravel. Záväzne sa môžete nahlásiť v sakristii.
Zálohu 100 € treba uhradiť do konca mája, doplatok do konca júna. Podrobný program a info sú
na výveskách a na webovej stránke farnosti.



Na potreby Katolíckej charity ste v minulú nedeľu obetovali 232,60 €. Pán Boh odplať!



Pre potreby farnosti za posledné obdobie obetovali bohuznámi 50, 40, 80, 20 a 30,- €.
Pán Boh odplať!

