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
Nedeľa Krstu Krista Pána (10.1.2021 – 17.1.2021)
dátum
10.1.
nedeľa
11.1.














kalendár

čas

NEDEĽA
KRSTU KRISTA PÁNA
___

10.00
____
____

pondelok

____

12.1.
utorok
13.1.
streda
14.1.
štvrtok

___

____

15.1.
piatok

___

16.1.
sobota

___

17.1.
nedeľa

II. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

____

___

____
____

___

____

20.00
____

20.00
____

20.00
10.00
____

úmysel
Sv. omša – priamy prenos; Za Božiu pomoc pre Lenku a ostatnú rodinu
____

Sv. omša: + Katarína Glocková
____

Sv. omša: + rodičia Imrich a Serafína Kozmonoví
____

Sv. omša: Za Božiu pomoc pre Maxa a Alexa
____

Sv. omša: Za Božiu pomoc pre sestru a jej rodinu
Adorácia – priamy prenos
Sv. omša: Poďakovanie za prežité roky a prosba o Božiu pomoc
Modlitba sv. ruženca – priamy prenos
Sv. omša: Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu Annu
Modlitba sv. ruženca – priamy prenos
Sv. omša – priamy prenos; Za dary Ducha Svätého pre mládež
____

Od 1. januára do 24. januára 2021 sú pozastavené verejné bohoslužby. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali
na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude
pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
- Kňazi slávia v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Takéto súkromné bohoslužby je možné
streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie
súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto
výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby
sa na súkromné bohoslužby pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov...
- Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov pre interiér
i exteriér a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
- Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného
spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
- V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu !!!
Dnešnou nedeľou končí vianočné obdobie a začína cezročné obdobie. Vianočné stromčeky ako ozdoba môžu
zostať do Hromníc, 2. februára.
Úmysly sv. omší vo farskom i kláštornom kostole sú odslúžené podľa toho, ako ste si ich nahlásili.
Na slávnosť Zjavenia Pána nebolo požehnanie vody, ktoré budeme mať napokon na Hromnice, 2. februára.
Z dôvodu aktuálnych opatrení nebude dnes voda k dispozícii vonku pred kostolom. Kto by sa chcel pomodliť
modlitbu požehnania (napr. použitím požehnanej vody, ktorú máte doma), texty nájdete na našich stránkach.
K spoločným večerným modlitbám vo štvrtok, piatok a v sobotu prostredníctvom priameho prenosu z nášho
chrámu sa môžete zapojiť aj svojimi úmyslami. Svoje úmysly môžete napísať na spolocnamodlitba@gmail.com.
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. Za normálnych okolností putovný ruženec s textami modlitieb potom
odovzdá v nedeľu do ďalšej domácnosti. Keďže sa v tomto období osobne nestretáme, kto by mal záujem,
modlitby k ružencu si môže stiahnuť a záväzne sa zapísať na stránkach farnosti.
Kolégium Antona Neuwirtha v týchto dňoch otvára online kurzy pre verejnosť. Link: online.kolegium.org.
Niektorí ste sa pýtali, ako je možné prispieť pre potreby chrámu a farnosti. Je tak možné urobiť aj prevodom
na farský účet, ktorého číslo je na webovej stránke farnosti.
Komentáre k čítaniam dnešnej nedele si môžete stiahnuť z farských stránok.
AJ KEĎ VONKAJŠIE OKOLNOSTI NIE SÚ PRIAZNIVÉ, NIČ NEMÔŽE PREMÔCŤ SVETLO NÁDEJE, KTORÉ K NÁM
PRICHÁDZA OD PÁNA JEŽIŠA KRISTA. MAJME SRDCIA OTVORENÉ PRE JEHO PRÍTOMNOSŤ PRÁVE TERAZ,
KEĎ SVET PRECHÁDZA SKÚŠKOU, MÁME PRÍLEŽITOSŤ VYDAŤ POVZBUDIVÉ SVEDECTVO A NEDOPUSTIŤ,
ABY NÁS PREMOHLA NESPOKOJNOSŤ, NETRPEZLIVOSŤ ČI PESIMIZMUS.

