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FARSKÉ OZNAMY

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

„Ježiš pristúpil, vzal chlieb
a dával im; podobne aj rybu.“
(Jn 21, 1-19)

(5.5. – 12.5.2019)

dátum
5.5.
nedeľa

kalendár
3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

čas
9.00
10.30

úmysel
Za farníkov
Za svätojurských hasičov

6.5. pondelok

_____

______

______

7.5. utorok
8.5. streda
9.5. štvrtok
10.5. piatok
11.5. sobota

_____

12.5.
nedeľa

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30
15.00

Za členov Máriinej légie
+ brat Zoltán a starí rodičia z oboch strán
Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu
Za duše v očistci
+ Štefan a Roman
Za farníkov
+ František a Rozália Tomaškovičoví a dcéra Ruženka
Sv. ruženec a sv. omša v Kaplnke v Pannónskom háji

_____
_____
_____
_____

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA



V dnešnú nedeľu je detský zbor na fare o 9.30 hod. a potom o 10.30 hod. deti spievajú
na sv. omši. Pozvané sú všetky deti – osobitne prvoprijímajúce.



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



Začína sa „Týždeň modlitieb za duchovné povolania“. Dnes i vo štvrtok bude adorácia za nové
duchovné povolania.



Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné
povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.



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



Pripomínam prvoprijímajúcim deťom, že v tomto týždni sú podľa programu katechézy na fare.
Počas mesiaca máj sa pred sv. omšami modlievame „májovú pobožnosť“. Začíname o 17.50 hod.




V stredu 8. mája pozývam na pešiu púť do Marianky. Odchádzame o 8.00 hod. Stretáme
sa vo Farskom kostole. Spoločný duchovný program je v Marianke o 12.00 hod.



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.
Na budúcu nedeľu 12. mája bude sv. omša v Kaplnke v Panónskom háji. Začneme o 15.00 hod.
modlitbou sv. ruženca a po nej bude sv. omša.
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 je na webe jurskytabor.sk.
Zapisovanie je možné cez webovú stránku. Webová stránka sa v týchto dňoch aktualizovala.
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 80 a 20 €. Pán Boh odplať!








Na budúcu nedeľu – na nedeľu Dobrého Pastiera – bude zbierka na kňazský seminár.
Vopred Pán Boh odplať!

