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
32. nedeľa v cezročnom období
(12.11. – 19.11.2017)

dátum
12.11.
nedeľa
13.11.

„Hľa, ženích prichádza,
vyjdite mu v ústrety!“
(Mt 25, 1-13)

kalendár
32. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

úmysel

___

___

___

18.00

+ Martin a Alžbeta Markušinskí a deti
a Rudolf Reingraber a rodičia

___

18.00

+ rodičia Slezákoví a manžel Emil

___

18.00

+ Štefan a Alžbeta Podskočoví, syn a zať

Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky

18.00

+ manžel Jaroslav, syn Igor
a František, Ľudmila a Serafína Kocmundoví

___

18.00

+ otec a syn Martin

33. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

9.00
10.30

+ Ľubomír
+ manželia Pavol a Júlia a deti Štefan a Juraj

Za farníkov
+ Stanislav Fronc
___

pondelok

14.11.
utorok
15.11.
streda
16.11.
štvrtok
17.11.
piatok
18.11.
sobota
19.11.
nedeľa















Na budúcu nedeľu 19. novembra je detský zbor na fare o 9.30 hod. a potom o 10.30 hod. deti spievajú
na sv. omši. Pozvané sú všetky deti, zvlášť tie, ktoré boli v minulom školskom roku alebo pôjdu v tomto
školskom roku na Prvé sv. prijímanie. (Detský zbor býva v každú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci.)
Na budúcu nedeľu popoludní o 16.30 hod. je na fare stretnutie starších farníkov.
Vo štvrtok o 19.30 hod. je na fare stretnutie pre mužov.
Stretko pre deti v tento piatok nebude.
Do Bratislavy v rámci celoslovenského turné prichádza evanjelizačný program GODZONE. Program sa
uskutoční v bratislavskej Hant Aréne 17. novembra o 18.00 hod. Okrem birmovancov pozývame
i ostatných mladých. Ostatní mladí si prihlášku môžu zobrať zo stolíka v strede kostola, vyplniť ju
a odovzdať. Ide sa spoločne objednaným autobusom. Odchod o 17.00 hod. pri dolnom kostole a príchod
cca. o 21.00 hod. Cestovné 1,50 €, vstupné zdarma. Vyplnené prihlášky treba odovzdať do dnešnej nedele
12. novembra. Bližšie info: www.godzone.sk.
Pri tejto príležitosti dávame všetkým mladým do pozornosti stránku mamnazor.sk, cez ktorú môžu
vyjadriť svoje názory a reálne tak malou kvapkou prispieť ku celocirkevnej synode o mládeži, ktorá sa
bude konať o rok v Ríme. Viac informácií je na plagáte na výveske.
Končí sa Rok svätého Martina a preto rovnako, ako v minulom roku, organizujeme špeciálnu zbierku na
pomoc ľuďom v núdzi. Pozývame Vás zapojiť sa do potravinovej zbierky tentokrát pre komunitu
Cenacolo - Centrum pre liečbu drogových závislostí. Zbierka trvanlivých potravín pomôže desiatkam ľudí,
ktorí sa ocitli v životnej kríze. Zbierka sa uskutoční v piatok a v sobotu 17. a 18.11.2017 v čase od 9.00 –
do 11.00 hod. a od 14.00 – 18.00 hod. v priestoroch vinohradníckeho domu. Priniesť môžete: cukor,
mlieko, ryžu, cestoviny, džemy, olej a iné trvanlivé potraviny alebo hygienické potreby (toaletný papier,
šampón, sprchový gél....). Túto informáciu dostanú aj domácnosti do svojich poštových schránok. Zbierku
podporujú aj žiaci základnej školy. Túto zbierku organizujeme my, ako farnosť s OZ Kvapka v mori.
V dnešnú nedeľu sa koná tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku
poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov.
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 100 €. Pán Boh odplať!

