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

12. nedeľa v cezročnom období
(25.6. – 2.7.2017)

„ Nebojte sa!“
(Mt 10, 26-33)

dátum
25.6.
nedeľa

kalendár
12. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

26.6.pondelok

___

___

27.6.
utorok

___

18.00

+ Anton Pucher a za zdravie
a Božiu pomoc pre Teréziu Barokovú

28.6.
streda

sv. Ireneja,
biskupa a mučeníka
-večerná sv. omša zo slávnosti

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie

29.6.
štvrtok

SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLOV
– prikázaný sviatok

8.00
18.00

Za farníkov
+ Terézia a Karol Kocmundoví, Štefan a Roman

18.00

+ rodičia Michal a Terézia Achbergeroví

18.00

+ Darina Hupková

9.00
10.30

Za farníkov
+ manželia Marta a Jozef Páleníkoví

30.6.
piatok
1.7.
sobota

Prvých svätých mučeníkov
Cirkvi v Ríme
__

2.7.
nedeľa

13. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

úmysel
Za farníkov
Poďakovanie za dar 20 rokov manželstva Jozefa a Moniky
___



Počas letných prázdnin nebudú moderované adorácie formou chvál, ostatné štvrtkové adorácie
samozrejme zostávajú; rovnako počas leta nebudú štvrtkové stretnutia mužov, ani stretká pre deti.



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. Bakura ensemble je originálnou formáciou
komornej hudby, jej členovia sú absolventi lombardských konzervatórií - pravidelne spolupracujú
s významnými komornými telesami, orchestrami, s televíznou a kinematografickou produkciou
a s veľkými osobnosťami talianskeho a medzinárodného hudobného sveta.



Od nového školského roka začíname prípravu na prijatie sviatosti birmovania. Na birmovku sa môžu
začať pripravovať budúcoroční ôsmaci a deviataci ZŠ, prváci na SŠ a starší, ktorí ešte neboli birmovaní
a samozrejme tých, ktorí riadne navštevujú hodiny náboženstva na škole. Výnimkou je, ak sa v škole
náboženstvo nevyučuje.
Bližšie informácie začiatkom nového školského roka.



Informácie o službe Lektorov si môžete prečítať na výveskách.
Do služby sa môžete prihlásiť osobne alebo na mailovej adrese sluzbalektora@gmail.com.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 50, 10 a 200 €. Vďaka!
Až na budúcu nedeľu bude v našom kostole „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.“ Vďaka!





V dnešnú – poslednú júnovú nedeľu – Zároveň POZÝVAME 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.

