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

23. nedeľa v cezročnom období
(10.9. – 17.9.2017)
dátum
10.9.
nedeľa
11.9.

kalendár
23. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
__

(Mt 18, 15-20)

čas
9.00
10.30

Za farníkov
Za Božiu pomoc pre Zuzanu

9.00

Piaristický kostol – rekolekcia kňazov pezinského dekanátu

18.00

+ Darina Hupková - výročná

18.00

+ Martin a Rozália Hupkoví a deti

Povýšenie svätého kríža

18.00

+ Augustín a Veronika Lackovičoví

SEDEMBOLESTNEJ PANNY
MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA
Sv. Kornélia, pápeža
a sv.Cypriána, biskupa, mučeníkov
24. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

9.00
10.30

+ Rozália a František Ozogány a bratia Milan a František
Poďakovanie za 45 rokov manželstva

18.00

+ Mária a Ľudovít Kozmon

9.00
10.30

Za farníkov
+ Mária a Ignác Barokoví a syn Juraj

pondelok

12.9.
utorok
13.9.
streda
14.9.
štvrtok
15.9.
piatok
16.9.
sobota
17.9.
nedeľa

„Ak ťa počúvne,
získal si svojho brata.“

Najsvätejšieho mena
Panny Márie
Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi

úmysel



Zajtra, v pondelok 11. septembra sa v piaristickom kostole uskutoční spoločné stretnutie – rekolekcia
kňazov pezinského dekanátu. Všetci ste pozvaní na sv. omšu, ktorá sa začína o 9.00 hod. Z príležitosti
Kalazanského jubilejného roka piaristov – 400 rokov od založenia rehole – bude prítomný provinciál
rehole piaristov P. Juraj Ďurnek i otec biskup Jozef Haľko.



V stredu 13. septembra vo výročný deň fatimských zjavení s možnosťou získať odpustky sa v rámci sv.
omše pomodlíme pred sochou fatimskej Panny Márie. Bližšie info o odpustkoch sú na výveske.



V piatok 15. septembra sa v Šaštíne uskutoční Národná púť. Program je na výveskách.



Sv. omša blahorečenia Don Titusa Zemana bude v Petržalke 30. septembra v dopoludňajších hodinách.
V prípade záujmu by sme išli z našej farnosti autobusom. Prípadní záujemcovia sa môžu napísať na
papier v strede 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.



Tým dospelým, čo cítia v sebe túžbu prijať svätý krst a žiť podľa evanjelia a neboli vychovávaní vo viere
a majú záujem o plnšie začlenenie do Krista a katolíckej Cirkvi, ponúkam prípravu na krst – katechumenát.
Táto príležitosť je i pre tých, ktorí sú síce pokrstení, ale neboli na prvom svätom prijímaní alebo neprijali
sviatosť birmovania. Je to možnosť aj pre tých, čo plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo a tiež i pre tých,
čo budú raz chcieť byť krstnými rodičmi a doteraz neprijali niektoré sviatosti. Chcem povzbudiť všetkých
tých, ktorým sa v mladosti nedostalo duchovej formácie, aby využili túto príležitosť. Zahlásiť sa je možné
v kostole po sv. omšiach alebo na fare.



Informácie o sviatosti birmovania a ostatných pravidelných stretnutiach vo farnosti budú oznámené
na budúcu nedeľu.



Pokračujeme v „Modlitbe za farnosť“. Ďalší farníci sa môžu zapísať na harmonogram v strede kostola.

