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

22. nedeľa v cezročnom období
(3.9. – 10.9.2017)
dátum
3.9.
nedeľa
4.9.

kalendár
22. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
__

pondelok

5.9.
utorok
6.9.
streda
7.9.
štvrtok
8.9.
piatok
9.9.
sobota
10.9.
nedeľa

Sv. Terézie z Kalkaty
(Matky Terezy), panny a rehoľnice
__
Svätí košickí mučeníci
__
Sviatok
Narodenie Panny Márie
23. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30
___

Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme
svoj kríž a nasleduje ma.
(Mt 16, 21-27)

úmysel
Za farníkov
+ Roman Bartaloš - výročná
___

18.00

Za členov Máriinej légie

18.00

+ František Repiský

18.00

+ Mária Froncová a manžel Martin

18.00

+ Róbert a Helena Remišoví a Dušan Vitaloš

18.00

+ Martin a Libuša

9.00
10.30

Za farníkov
Za Božiu pomoc pre Zuzanu



V dnešnú 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 je
chutné občerstvenie. Adorácia dnes nebude. V prípade priaznivého počasia sa na dvore fary o 15.00 hod.
pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva.



Na úvod školského roka dávam do pozornosti časopis Rebrík, jediný katolícky časopis pre I. stupeň ZŠ.
Podporuje rodinnú výchovu i školské vzdelávanie. Špecifickou hodnotou časopisu Rebrík je jeho
kresťanský charakter a pestrý obsah. Časopis vychádza raz mesačne. Cena za jedno číslo je 1,50 €.
Predplatné na školský rok za 10 čísel je 13,50 €. V prípade záujmu si môžete časopis objednať osobne na
www.rebrik.sk alebo si ho deti môžu objednať v škole začiatkom septembra na hodinách NV. Info na
výveskách a v letákoch pri východe z kostola.



Aj osobne, aj prostredníctvom farských oznamov pozývam veriacich farníkov, ktorí sú schopní a ochotní,
aby spolupracovali ako animátori pri príprave birmovancov. Tiež sa prihováram aj tým, ktorí sú do
farnosti prisťahovaní a túto službu robili vo svojich rodných farnostiach, aby sa osmelili a svoje dary
ponúkli aj ostatným. Tých, ktorí by mali seriózny záujem, prosím, aby sa mi prihlásili. Všetky bližšie
informácie podám v rámci osobného pohovoru.



Pokračujeme v „Modlitbe za farnosť“. Ďalší farníci sa môžu zapísať na harmonogram v strede kostola.
V modlitbovom videoposolstve Svätý Otec František predvčerom 1. septembra pozval veriacich v mesiaci
september k modlitbe za farnosti: „Farnosti musia byť v kontakte s rodinami, so životom ľudí, so životom
spoločnosti. Musia sa stať miestami, kde sú dvere vždy otvorené, aby sa tak mohlo vyjsť druhým v ústrety.
A je dôležité, aby po tomto vychádzaní druhým v ústrety, nasledoval jasná ponuka viery. Ide o otvorenie
dverí a o umožnenie toho, aby Ježiš vyšiel von so všetkou radosťou svojho posolstva. Modlime sa za naše
farnosti, aby neboli funkčnými kanceláriami, ale aby sa – oživované misijným duchom – stali miestami
odovzdávania viery a svedectva lásky.“



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi spolu 170 €. Pán Boh odplať!

