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
Premenenie Pána
(6.8. – 13.8.2017)

(Mt 17, 1-9)

dátum

kalendár

6.8.
nedeľa

PREMENENIE
PÁNA

7.8. pondelok

___

___

Sv. Dominika, kňaza

18.00

+ manželia Eugen a Irena Vojtíškoví

18.00

+ manželia Aladár a Štefánia Rausoví

18.00

+ starí rodičia Karol a Katarína Rehoví a za Božiu
pomoc pre rodičov Štefana a Margarétu Srnkových

18.00

+ František Ondrejkovič, rodičia a súrodenci

8.8.
utorok
9.8.
streda
10.8.
štvrtok
11.8.
piatok
12.8.
sobota
13.8.
nedeľa

Sv. Terézie Benedikty od Kríža,
panny a mučenice, patr. Európy
Sv. Vavrinca,
diakona a mučeníka
Sv. Kláry, panny
___

19. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

„Tvár mu zažiarila sťa slnko.“

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

po KC + rodičia
o 18.00 (Pri Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie)
Za farníkov
10.00
(Pri Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie)



Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní od 15.00 hod. do 16.00 hod. bude vyložená Najsvätejšia
Sviatosť Oltárna k verejnej poklone. Začíname modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.



Rodičom, ktorí prihlásili svoje deti na kresťanský tábor (14.-18.8.2017), boli v uplynulých dňoch
mailom doručené bližšie informácie o tábore.











Púť ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie - k Pustému kostolíku sa uskutoční na budúcu nedeľu
13. augusta 2017. Svätá omša, počas ktorej sa zasvätíme Panne Márii začne o 10.00 hod.
Celebrantom a kazateľom bude redemptorista P. Rastislav Dluhý. 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 pani Zelískovej na tel. čísle 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. Po jej skončení možnosť tichej adorácie do 21.00 hod.
Brigáda - úprava okolia kaplnky bude v sobotu 12. augusta od 9.00 hod. Vďaka za ochotu
a pomoc.
Z dôvodu púte v sobotu večer a v nedeľu dopoludnia sv. omše vo farskom kostole nebudú.
Tým, ktorí sa púte nemôžu zúčastniť, odporúčam prísť na sv. omšu v nedeľu o 7.30 hod.
do piaristického kostola.
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 100, 500 a 3 x 10 € a na farský účet 20, 200 a 35 €.
Pán Boh odplať!

