RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÝ JUR
Horné predmestie 18, 900 21 Svätý Jur
tel: 02-449 714 54; mail: fara.jur@gmail.com; www.svatyjur.fara.sk

FARSKÉ OZNAMY

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Sláva Otcu i Synu i Duchu
Svätému, Bohu, ktorý bol,
ktorý je a ktorý príde.

(11.6. – 18.6.2017)
dátum
11.6.
nedeľa

kalendár
NEDEĽA
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

čas
9.00
10.30

12.6. pondelok
13.6. utorok
14.6. streda

___

___

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a uč. Cirkvi

18.00
18.00

+ Jozef Križan a rodičia
+ rodičia, nevesta Mária a duše v očistci

15.6. štvrtok

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO
TELA A KRVI – prikázaný sviatok

18.00

+ Anton Grančič - výročná

18.00
18.00
9.00
10.30

+ starí rodičia Ivančíkoví a deti
+ rodičia Kudrnáčoví a deti
Za farníkov
+ Ján Jozef Čepka a rodičia

-VEČERNÁ SV. OMŠA Y NASLEDUJÚCEJ SLÁVNOSTI

16.6. piatok
17.6. sobota

___

18.6.
nedeľa

11. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

___

úmysel
Za farníkov
+ Štefan Pajdhauser
___



V dnešnú nedeľu pokračuje kurz Odovzdaj Krista o 17.00 hod. vo Vinohradníckom dome.



Pripomínam, že od 1. júna po sv. omšiach v sakristii zapisujem úmysly sv. omší na druhý polrok
(júl - december) 2017. Prosím, aby tí, ktorí si chcú dať zapísať nadmerný počet úmyslov sv. omší,
pamätali aj na ostatných a využili možnosť spojenia úmyslov.



Moderovaná adorácia a modlitby mužov nebudú v tomto týždni, ale v budúcom, vo štvrtok
22. júna.



V piatok je na fare stretko pre deti o 16.30 hod.



Sv. omša pre žiakov, študentov a učiteľov, pri ktorej budeme ďakovať za uplynulý školský rok –
Te Deum bude v nedeľu 25. júna o 10.30 hod. Deti začínajú spoločným nácvikom spevu o 9.30
hod. na fare. Zároveň POZÝVAM VŠETKÝCH FARNÍKOV na tzv. „FARSKÝ DEŇ“. Po sv. omšiach sa
spoločne presunieme na farský dvor, kde budeme pokračovať spoločným „rodinným“ nedeľným
obedom. Pripravené bude chutné občerstvenie. Ak by niekto chcel niečo priniesť k spoločnému
agapé, nech sa páči:-) Info na výveskách.



Aj tento rok mladí z našej farnosti pripravujú denný kresťanský tábor s témou Exodus v termíne
14. – 18. augusta 2017 (od pondelka do piatku). Prihlásenie detí je možné pomocou návratky
vo farskom alebo piaristickom kostole najneskôr do 16. júla 2017. Aj tento rok je na tábor
dobrovoľný príspevok (odporúčaný 25€). Tábor je určený pre deti vo veku 6 – 12 rokov. Deti nad
12 rokov, ktoré by sa chceli zúčastniť ako pomocníci najmä počas tábora, sa môžu prihlásiť na emailovej adrese: taborsvatyjur@gmail.com. Info na výveskách.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 50 a 20 € a na farský účet 35, 40 a 20 €. Vďaka!

