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
33. nedeľa v cezročnom období
(19.11. – 26.11.2017)

dátum
19.11.
nedeľa
20.11.

Bol si verný nad málom, vojdi
do radosti svojho pána.
(Mt 25, 14-30)

kalendár
33. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

úmysel

___

___

Obetovanie Panny Márie

18.00

+ Jozef Hrebíček a dcéra Katarína

Sv. Cecílie,
panny a mučenice

18.00

+ rodičia, nevesta Mária a za duše v očistci

___

18.00

+ Bohumír a Jozefína Achbergerová

___

18.00

+ Michal a ostatná rodina

___

18.00

+ Pavol Valenta

34. NEDEĽA
NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

9.00
10.30

Za Božie požehnanie pre rodinu
+ Jiří a Štefánia Vlčkoví

+ Ľubomír Pilka (nedožitých 44 rokov)
+ manželia Pavol a Júlia a deti Štefan a Juraj
___

pondelok

21.11.
utorok
22.11.
streda
23.11.
štvrtok
24.11.
piatok
25.11.
sobota
26.11.
nedeľa



V tomto týždni nebudem prítomný vo farnosti. V prípade zaopatrovania alebo pohrebu sa prosím
obráťte na dp. Juraja Čisára (0903 604 866) pred alebo po sv. omšiach.



V dnešnú nedeľu popoludní o 16.30 hod. je na fare stretnutie starších farníkov. Témou stretnutia sú
zjavia vo Fatime.



Na budúci piatok 24. novembra majú BIRMOVANCI ďalšie stretnutie. Stretnutie sa začína svätou omšou
o 18.00 hod. a pokračuje katechézou po sv. omši.



Stretko pre deti je v piatok o 16.30 hod. v herni na fare.



Pozývame všetkých koledníkov, malých i veľkých, aby sa aj tieto Vianoce zapojili do ohlasovania Dobrej
noviny. Deti, resp. rodičia detí, ktoré by chceli koledovať môžu zapísať mená detí na papier v strede
kostola. Info na výveskách.



Rovnako, ak by niekto zo starších, resp. dospelých chcel robiť službu animátora pre deti pri koledovaní
Dobrej noviny , nech sa prihlási. (Prihlásenie na tel. č. 0904 016 425 - Martina Badinská).



Taktiež pozývame deti do prípravy Jasličkovej slávnosti. Kto by mal záujem účinkovať v scénke počas
vianočných sviatkov, nech sa zapíše na papier v strede kostola.



Na svätomartinskú dobročinnú zbierku ste v minulú nedeľu obetovali 385,25,-€. Jej účelom je v tomto
roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov.



Poďakovanie patrí rovnako všetkým, ktorí sa zapojili do potravinovej zbierky pre komunitu Cenacolo Centrum pre liečbu drogových závislostí. Nech Boh odplatí Vašu ochotu podeliť sa.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 20 a 50 €. Pán Boh odplať!

