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
21. nedeľa v cezročnom období
(27.8. – 3.9.2017)
dátum
27.8.
nedeľa
28.8.
pondelok

29.8.
utorok
30.8.
streda
31.8.
štvrtok
1.9.
piatok
2.9.
sobota
3.9.
nedeľa

kalendár
21. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
Sv. Augustína,
biskupa a učiteľa Cirkvi
Mučenícka smrť
svätého Jána Krstiteľa
__
__
__
__
22. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30
___

Ty si Peter; tebe dám kľúče
od nebeského kráľovstva.
(Mt 16, 13-20)

úmysel
Za farníkov
Poďakovanie za Božie dobrodenia
___

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela, deti,
vnúčatá a pravnúčatá

18.00

+ Ignác Ryšavý

18.00

+ rodičia a súrodenci

18.00

+ Štefan Figura - výročná

18.00

Poďakovanie za 75 rokov života

9.00
10.30

Za farníkov
+ Roman Bartaloš - výročná



V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Počas týždňa spovedám hodinu pred sv. omšami.
Osobitne pozývam žiakov a študentov. Chorých po domácnostiach spovedám v piatok.



Sv. omša pre žiakov, študentov a učiteľov, pri ktorej budeme spievať Veni Sancte – Príď, Duchu
Svätý a spoločne prosiť Ducha Svätého o pomoc do nového školského roku, bude na budúcu
nedeľu 3. septembra. Po skončení oboch sv. omší (rovnako po sv. omši o 10.00 hod.
z kláštorného kostola) ste všetci farníci pozvaní na tzv. „FARSKÝ DEŇ“ na dvore fary.
Pripravené bude chutné občerstvenie. Ak bude chcieť niekto niečo priniesť k spoločnému agapé,
nech sa páči :-)



Prosím, aby prihlásení pútnici na Farskú púť do Fatimy a Lúrd (15.-23.10.2017) zaplatili
doplatok do nedele 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 €. Miesta na Farskú púť sú všetky obsadené.



Rodičia, ktorí nemajú z kresťanského tábora 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 50 €. Pán Boh odplať!

