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

17. nedeľa v cezročnom období
(30.7. – 6.8.2017)

„Zvelebujem ťa, Otče, Pán
neba i zeme, že si zjavil
maličkým tajomstvá
Božieho kráľovstva.“
(Mt 13, 24-43)

dátum
30.7.
nedeľa

kalendár
17. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

31.7. pondelok

Sv. Ignác z Loyoly, kňaz
Sv. Alfonz Mária de Ligouri,
biskup a učiteľ Cirkvi
__

___

1.8.
utorok
2.8.
streda
3.8.
štvrtok
4.8.
piatok
5.8.
sobota
6.8.
nedeľa

__
Sv. Ján Mária Vianney, kňaz
__

PREMENENIE
PÁNA

úmysel
Za farníkov
+ starí rodičia Peter a Terézia Fitošoví a manžel Ján Gubiš
___

18.00

+ Za členov Máriinej légie

18.00

Poďakovanie za 60 rokov života pre Jozefa a Františka

18.00

+ manžel Adolf Švancer

18.00

+ rodičia a súrodenci

18.00

+ Ľudovít, Margita a Zuzana Kozmonoví

9.00
10.30

Za farníkov
Poďakovanie za zdravé a šťastné roky manželstva Máriu
a Jozefa Kocmanových
a prosba za zdravie pre Jarmilu Križanovú.



V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Počas týždňa spovedám hodinu pred sv. omšami.
Chorých po domácnostiach spovedám v piatok.



V stredu 2. augusta možno vo farských a františkánskych kostoloch získať úplné odpustky
"Porciunkuly". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená
s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). K získaniu úplných odpustkov je
potrebné, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté
prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva).



Púť ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie - k Pustému kostolíku sa uskutoční v nedeľu
13. augusta 2017. Svätá omša, počas ktorej sa zasvätíme Panne Márii začne o 10.00 hod. Pešia
púť začne ako zvyčajne na námestí pri Trojičnom stĺpe o 8.45 hod. Ak chce niekto pomôcť pri
organizovaní agapé, upiecť niečo slané alebo sladké, môže sa prihlásiť u p. Zelískovej
na tel.č.: 0905 265 703. Program pri kaplnke sa začne už v sobotu 12. augusta: 18.00 hod.
pobožnosťou Krížovej cesty a po nej bude nasledovať svätá omša. Brigáda - úprava okolia
kaplnky bude v sobotu 12. augusta od 8.30 hod. Vďaka za ochotu a pomoc.

