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
20. nedeľa v cezročnom období

„Žena, veľká je tvoja viera.“
(Mt 15,22-28)

(20.8. – 27.8.2017)
dátum
20.8.
nedeľa
21.8.
pondelok

22.8.
utorok
23.8.
streda
24.8.
štvrtok
25.8.
piatok
26.8.
sobota
27.8.
nedeľa

kalendár
20. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

Sv. Pia X., pápeža

___

Panny Márie Kráľovnej

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc v rodine

18.00

Poďakovanie za dar života pre Máriu, Gabiku a Ritu

18.00

Za živých a zosnulých farníkov z Nešticha

__
SVIATOK SV. BARTOLOMEJA,
APOŠTOLA
__
__
21. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

18.00
18.00
9.00
10.30

úmysel
Za farníkov
Za Božiu pomoc pre novomanželov, rodiny a priateľov
___

+ prarodičia Jozef a Agnesa Križanoví a ostatná rodina
z oboch strán
+ Ján Noskovič, Anna, František a Roman Světlíkoví
a za dary Ducha Svätého pre rodinu Noskovičovú
Za farníkov
Poďakovanie za Božie dobrodenia



Opäť aj v tomto roku prídu do Svätého Jura najlepší mladí hudobníci z celého Slovenska. V dnešnú
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.



Prosím, aby prihlásení pútnici na Farskú púť do Fatimy a Lúrd (15.-23.10.2017) zaplatili doplatok
do 3. septembra 2017 osobne v sakristii alebo na farský účet, ktorého číslo nájdete na kartičkách
na pokladničke v kostole alebo na webovej stránke farnosti. Celková suma vrátane príplatkov
a poistného je spolu 692 €. Väčšina pútnikov vyplatila zálohu v sume 400 €, doplatok je teda 292 €.



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



Veľká vďaka patrí i animátorom, ktorí sa v uplynulom týždni venovali deťom počas nášho kresťanského
tábora. Tábor sa niesol v duchu tém starozákonnej knihy Exodus. Počet prihlásených 6-12 ročných detí
bolo 107 a animátorov a pomocných animátorov bolo spolu 36.
Rodičia, ktorí nemajú vrátenú kartičku poistenca svojho dieťaťa, môžu si ju prevziať po svätých omšiach
v sakristii kostola. Chýbajúce oblečenie detí si môžu rodičia prevziať v tomto týždni po svätých omšiach
na fare.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 100 € a na farský účet spolu 120 €. Pán Boh odplať!

