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
19. nedeľa v cezročnom období
Púť ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie
(13.8. – 20.8.2017)
dátum
13.8.
nedeľa
14.8.
pondelok

15.8.
utorok
16.8.
streda
17.8.
štvrtok
18.8.
piatok
19.8.
sobota
20.8.
nedeľa

kalendár
19. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho,
kňaza a mučeníka
NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE,

prikázaný sviatok
__
__
__
__
20. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas

úmysel

10.00

Za farníkov
(Pri Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie)

11.00

Za Božiu pomoc pre pátra Aquinasa

9.00 (tábor)
18.00
9.30 (tábor)
18.00
16.00 (tábor)
18.00
17.00 ! (+tábor)

+ Marián Fraňo
Za kňazské povolania a dobrých kňazov
Na úmysel
+ z rodiny Komendovej
+ Gabriela
+ Albína a Alžbeta Polakovičové
+ Helena Achbergerová

18.00

+ rodina Baďurová a Jozef Babinský

9.00
10.30

Za farníkov
Za Božiu pomoc pre novomanželov,
rodiny a priateľov



V tomto týždni prebieha Farský tábor pre deti.



V sobotu 19. augusta 2017 o 14.30 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom
Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať,
že rodina je úžasná a výnimočná. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj
jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo“. Na výveskách je
plagát a bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.



Prosím, aby prihlásení pútnici na Farskú púť do Fatimy a Lúrd zaplatili doplatok (väčšinou 298 €)
do 3. septembra 2017 osobne alebo na farský účet, ktorého číslo nájdete na webe farnosti.



Opäť aj v tomto roku prídu do Svätého Jura prídu najlepší mladí hudobníci z celého Slovenska. Budúcu
nedeľu 20. augusta o 17.00 hod. vystúpia u nás vo farskom kostole víťazi súťaže slovenských
konzervatórií, ktorí tu odohrajú koncert v rámci svojho turné. Vstup je voľný. Koncert je v rámci letného
festivalu Viva Musica! Info na výveskách.



Ďakujem všetkým ochotným mužom a ženám, ktorí pomohli pri príprave tohtoročnej Púte ku Kaplnke
Nanebovzatia Panny Márie. Nech Vám to štedrí Boh mnohonásobne odplatí!

