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

14. nedeľa v cezročnom období
(9.7. – 16.7.2017)
dátum
9.7.
nedeľa

kalendár
14. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

10.7. pondelok

___

___

11.7.
utorok

Sviatok sv. Benedikta, opáta,
patróna Európy

18.00

+ Anton a Serafína

___

18.00

+ Brigita Struhárová a Ján Struhár

___

18.00

Poďakovanie za dožitých 90 rokov

___

18.00

+ manželia Michal a Alžbeta Jaslovskí

12.7.
streda
13.7.
štvrtok

„Poďte ku mne všetci,
ktorí sa namáhate
a ste preťažení,
a ja vás posilním.“
(Mt 11, 25-30)

úmysel
Za farníkov
+ Mária a Stanislav Križanoví
___

14.7.
piatok
15.7.
sobota

Spomienka sv. Bonaventúru,
biskupa a učiteľa Cirkvi

18.00

+ Mária a Ján Saskoví a Dušan Hornák

16.7.
nedeľa

15. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

9.00
10.30

Za farníkov
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny



Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení,
obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich. Okrem iného - získať ich môžu napríklad tí, ktorí si
zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek
chráme, ... vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa s úctou
zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím
v Boha) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú. (...)
K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky:
svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.
Bližšie info o odpustkoch sú na výveske.



My sa s týmto úmyslom budeme modliť v tento štvrtok 13. júla zároveň v rámci adorácie po sv. omši.



Ako bolo oznámené, najneskôr do budúcej nedele 16. júla môžete vrátiť prevzaté návratky na zahlásenie
svojich detí do nášho denného kresťanského tábora.



Harmonogram služby lektorov si môžete pozrieť na výveskách a vo svojej mailovej schránke. Do služby sa
môžete kedykoľvek prihlásiť osobne alebo sa môžete zapísať na stolíku v strede kostola alebo na
mailovej adrese sluzbalektora@gmail.com. Zároveň pripomínam, že v prípade, ak sa nebudete môcť
čítania zúčastniť, postarajte sa o náhradu, resp. navrhnite iný termín čítania osobne alebo mailom na
adrese sluzbalektora@gmail.com. Ten, kto v danú sv. omšu číta, nech sa pred sv. omšou ohlási v sakristii
u pani kostolníčky.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi spolu 135 € a na farský účet 20, 35 a 100 €. Vďaka!
V minulú nedeľu ste obetovali v zbierke na „dobročinné diela Svätého Otca“ 275,80 €. Pán Boh odplať!



