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

11. nedeľa v cezročnom období
(18.6. – 25.6.2017)

„Priblížilo sa k vám
Božie kráľovstvo.“
(Mt 9,36-10,8)

dátum
18.6.
nedeľa

kalendár
11. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

19.6.pondelok

___

___

20.6. utorok
21.6. streda
22.6. štvrtok
23.6.
piatok
24.6.
sobota

___

18.00
18.00
18.00

Na úmysel
Za Božiu pomoc pre rodinu Achbergerovú a Danišovú
Za Božie požehnanie

18.00

+ Silvia Šuleková

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie

18.00

+ Ján Selecký

12. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

9.00
10.30

Za farníkov
Poďakovanie za dar 20 rokov manželstva Jozefa a Moniky

25.6.
nedeľa

sv. Alojz Gonzága, rehoľník
___

NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO
Narodenie sv. Jána Krstiteľa

úmysel
Za farníkov
+ Ján Jozef Čepka a rodičia
___



V dnešnú nedeľu pokračuje kurz Odovzdaj Krista o 17.00 hod. vo Vinohradníckom dome.
V nasledujúcu sobotu vyvrcholí kurz Odovzdaj Krista Duchovnou obnovou u jezuitov v Ivanke pri Dunaji.



Vo štvrtok dopoludnia odchádzame s prvoprijímajúcimi deťmi na púť do Marianky.



Vo štvrtok po sv. omši o 18.30 hod. bude moderovaná adorácia a o 19.30 hod. pozývam mužov
na stretnutie na faru. Počas letných prázdnin moderované adorácie a štvrtkové stretnutia mužov nebudú.



Stretnutie miništrantov bude v piatok o 16.30 hod. na fare. V piatok stretko pre deti nebude.



V piatok 23.6. večer po sv. omši o 19.30 hod. do 20.30 hod. v rámci projektu „Umenie a víno“ sme
pozvaní do nášho farského kostola na koncert Musica Minore.



Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave v spolupráci s Festivalom Viva Musica! a samozrejme s našou
farnosťou Vás pozývame na koncert Bakura ensamble „Filmová tvorba a iné nádhery“, ktorý bude
o týždeň v piatok 30.6. o 19.00 hod. vo farskom kostole. Info na výveskách.



Sv. omša pre žiakov, študentov a učiteľov, pri ktorej budeme ďakovať za uplynulý školský rok – Te Deum
bude na budúcu 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 e-mailovej adrese:
taborsvatyjur@gmail.com. Info na výveskách.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 30 a 50 €
a na pomník nenarodeným deťom obetoval bohuznámy 500 €. Vďaka!



