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

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Ja som dobrý Pastier.
Poznám svoje ovce moje ovce
poznajú mňa. (Jn 10, 27-30)
(Jn 21, 1-19)

(12.5. – 19.5.2019)

dátum

kalendár

12.5.
nedeľa

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

13.5. pondelok

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

čas
9.00
10.30
15.00
______

14.5. utorok

Panny Márie Fatimskej
Sv. Mateja, apoštola, sviatok

15.5. streda

_____

18.00

16.5. štvrtok
17.5. piatok
18.5. sobota

Sv. Jána Nepomuckého

18.00
18.00
18.00
9.00
10.30

19.5.
nedeľa

_____
_____

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

18.00

úmysel
Za farníkov
+ František a Rozália Tomaškovičoví a dcéra Ruženka
Sv. ruženec a sv. omša v Kaplnke v Panónskom háji
______

+ rodičia Lisí a brat Ján
Za našich duchovný pastierov, kňazov
a za Božie milosti pre ich službu
+ z rodiny Jablonickej, Hecovej a Dučajovej
Za zdravie a B. požehnanie pre deti, vnúčatá a krstné deti
+ Augustín a Veronika Lackovičoví
Za farníkov
+ Mária a Ignác Barokoví a syn Juraj



V dnešnú nedeľu 12. mája je sv. omša v Kaplnke v Panónskom háji. Začneme o 15.00 hod.
modlitbou sv. ruženca a po nej bude sv. omša.



Na budúcu 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.
Pripomínam, že vo štvrtok 16. mája po adorácii o 19.00 hod. je vo farskom kostole stretnutie
rodičov prvoprijímajúcich detí.





Stretnutie pre mladých je v piatok po sv. omši na fare. Začíname sv. omšou o 18.00 hod.



Počas mesiaca máj sa pred sv. omšami modlievame „májovú pobožnosť“. Začíname o 17.50 hod.



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.



V sobotu 18. mája sa v Šaštíne uskutoční každoročná Púť miništrantov. Rodičia chlapcov miništrantov, ktorí by mali záujem ísť na Púť miništrantov, nech mi dajú vedieť najneskôr
do stredy tohto týždňa. Info o púti osobne alebo na webe bazilika.sk.



Na výveskách budú každý týždeň uverejňované myšlienky otca biskupa Jozefa Haľka z nedeľného
evanjelia a témy pochodu za život.



V utorky pred sv. omšami budeme modlitbu sv. ruženca osobitne obetovať za úctu k životu
a pochod za život.



Na stolíku v strede kde si môžete zakúpiť Katolícke noviny si môžete rovnako zakúpiť i katolícky
časopis Milujte sa!



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 40 a 125 €. Pán Boh odplať!



V dnešnú nedeľu je zbierka na kňazský seminár. Vopred Pán Boh odplať!

