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FARSKÉ OZNAMY

17. nedeľa v cezročnom období
(28.7. – 4.8.2019)

„Proste a dostanete!“
(Lk 11,1-13)

dátum
28.7.
nedeľa

kalendár
17. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
Sv. Marty
Bl. Zdenky, panny a mučenice
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Sv. Alfonza Mária de Ligouri,
biskupa a uč. Cirkvi

čas
9.00
10.30

2.8. piatok
3.8. sobota

_____

4.8.
nedeľa

18. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

29.7. pondelok

30.7. utorok
31.7. streda
1.8. štvrtok

_____

_____

úmysel
Na úmysel
+ rodičia Weinhartoví
_____

18.00
18.00

+ Anton Fischer, manželka Vilma, syn Jozef
+ rodičia a súrodenci

18.00

Za dar viery a požehnanie dieťatka pre Ivanu a Jozefa

18.00
18.00
9.00
10.30

Poďakovanie za sviatosť manželstva
+ starí rodičia z oboch strán
Na úmysel
+ František Tomaškovič, manželka Rozália a dcéra
Ruženka

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Počas týždňa sa spovedá hodinu pred sv. omšami.
Chorých po domácnostiach spovedám v piatok.


V piatok 2. augusta možno vo farských a františkánskych kostoloch získať úplné odpustky
"Porciunkuly". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s
Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri
podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš,
Zdravas a Sláva)



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.



Prihláseným pútnikom do Medjugorie k duchovnej príprave na púť dávam do pozornosti knihu
„Moje srdce zvíťazí“. Nielen pútnici, ale všetci z vás si tento a ostatné ponúkané tituly kníh
k letnému duchovnému čítaniu môžete zakúpiť v strede kostola.



V tomto roku sa tradičná Púť ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie - k Pustému kostolíku
uskutoční v nedeľu 18. augusta o 10.00 hod. Program pri kaplnke sa začne už v sobotu
17. augusta pobožnosťou Krížovej cesty a večernou sv. omšou. Bližšie informácie budú včas
oznámené.

