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FARSKÉ OZNAMY
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
(21.4. – 28.4.2019)

dátum
21.4.
nedeľa
22.4. pondelok

23.4. utorok
24.4. streda
25.4. štvrtok
26.4. piatok
27.4. sobota
28.4.
nedeľa
















kalendár
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
VEĽKONOČNÝ PONDELOK
VEĽKONOČNÝ UTOROK
VEĽKONOČNÁ STREDA
Sv. Juraja, mučeníka
VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK
VEĽKONOČNÝ PIATOK
VEĽKONOČNÁ SOBOTA

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Vstal som z mŕtvych!
Aleluja!

čas
9.00
10.30
9.00
18.00

Za farníkov
+ Ján Selecký
Za zdravie a Božiu pomoc
+ Anna a Milan Achbergeroví

18.00

Za farníkov

18.00
18.00
18.00

+ Juraj Slezák a manželka
Poďakovanie za 55 rokov manželstva
+ Mária
HODY FARNOSTI
Poďakovanie za sviatosť manželstva

10.00

úmysel

Nech dobrotivý Boh odplatí všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom (službou, upratovaním
kostola, kvetinovou výzdobou, spevom, miništrovaním, ...atď.) pomohli k dôstojnému prežívaniu
najväčších sviatkov. Pán Boh odplať!
Dnes popoludní stretnutie pre starších farníkov nebude.
Vo štvrtok po večernej sv. omši o 19.15 hod. sú na fare Modlitby otcov.
V piatok večer po skončení sv. omše o 18.45 hod. vás pozývame do nášho kostola na Modlitby
chvál spojené s adoráciou doprevádzané spoločným spevom a hudobnými nástrojmi. Na stolíku
v strede kostola sú položené prázdne papieriky, na ktoré môžete napísať svoje úmysly: svoje
chvály, vďaky, odprosenia, či prosby a vložiť ich do pripravenej krabice. Verím, že to bude
naozaj požehnaný čas pre všetkých! Modlitby budú 18.45 hod. do 19.45 hod.
Stretnutie pre mladých v tento piatok večer po adorácii už nebude.
Na budúcu nedeľu slávime Hody našej farnosti: Nebudú sv. omše o 9.00 hod. a 10.30 hod., ale
iba o 10.00 hod. Sobotná večerná sv. omša s platnosťou na nedeľu je ako zvyčajne o 18.00 hod.
Na budúcu nedeľu – v rámci hodovej slávnosti – bude Zvonica a Farský kostol otvorené
k modlitbe, či k nahliadnutiu od 13.00 hod. do 17.00 hod.
Na budúcu nedeľu je obvyklá hodová ofera. Pán Boh odplať!
Modlitba za farnosť: Od mája 2017 – od 100. výročia fatimských zjavení – doteraz sa v našej
farnosti modlíme ruženec za našu farnosť, za Svätý Jur. Každý deň v týždni – od nedele do
soboty – sa jedna domácnosť (resp. jedna rodina, alebo aj len jeden farník) denne počas týždňa
modlí za farnosť. Putovný ruženec s textami modlitieb potom odovzdá v nedeľu do ďalšej
domácnosti. Na stolíku je papier s ďalšími dátumami na ktoré sa môžete zapísať. Dnes začíname
101. týždeň modlitieb za našu farnosť!
Pozývame deti a mládež aj počas tohtoročného leta na kresťanský tábor. V tomto roku vo
farnosti organizujeme dva tábory. DENNÝ TÁBOR sa uskutoční tradične vo Svätom Jure na konci
prázdnin od 19. do 23. augusta. Určený je pre deti od 6 do 11 rokov. Novinkou je druhý tábor.
POBYTOVÝ TÁBOR je určený pre mládež od 12 do 18 rokov, v termíne od 21. do 26. júla.
Uskutoční sa na Planinke pri Dechticiach. Všetko podstatné nájdete na webe jurskytabor.sk.
Zapisovanie bude cez webovú stránku od 1. mája.
V dnešnú nedeľu je tradičná veľkonočná farská ofera. Vopred Pán Boh odplať!
Rovnako - Pán Boh odplať! - všetkým dobrodincom uplynulých dní!

