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
1. adventná nedeľa

Bdejte, lebo neviete,
kedy príde pán domu.

(3.12. – 10.12.2017)
dátum
3.12.
nedeľa



























kalendár
1. ADVENTNÁ NEDEĽA

čas
9.00
10.30

(Mk 13, 33-37)

úmysel
Za farníkov
+ Ján a Hermína Kandloví

4.12. pondelok

---

5.12. utorok
6.12. streda
7.12.
štvrtok
8.12.
piatok
9.12.
sobota
10.12.
nedeľa

18.00
6.30

Za členov Máriinej légie
Za deti a mládež našej farnosti

18.00

+ Anna a Emília a rodičia z oboch strán

8.00
18.00
18.00

Za farníkov
+ Hedviga Brejchová a dcéra Emília
+ Vladimír Jurčák, syn Vladimír, František Kováč
a vnuk Tomáš
Za farníkov
+ rodičia Mária a Štefan Ondrejkovičoví a Romanka

Sv. Mikuláša, biskupa
Sv. Ambróza, biskupa a uč. Cirkvi
- večerná sv. omša z nasledujúcej slávnosti

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY
MÁRIE - PRIKÁZANÝ SVIATOK

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

9.00
10.30

---

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní od 15.00 hod. do 16.00 hod. bude vyložená Najsv. Sviatosť
Oltárna k verejnej poklone. Poklonu začneme modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.
V dnešnú nedeľu o 16.30 hod. je na fare stretnutie starších farníkov.
Dnes o 18.00 hod. pozývame všetkých na adventný koncert zboru Calazancius. Info na výveskách.
Prvé stretnutie detí, ktoré budú koledovať Dobrú novinu je dnes o 15.30 hod. vo Vinohradníckom dome.
Animátori koledníkov sa stretávajú o 15.00 hod. Info na výveskách.
Od 1. decembra po sv. omšiach v sakristii zapisujem úmysly sv. omší na prvý polrok 2018.
Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami s prítomnosťou viacerých kňazov bude v našej farnosti
v sobotu 16. decembra 2017 súčasne vo farskom a piaristickom kostole od 8.30 hod. do 11.00 hod!
V sobotu pred 4. adventnou nedeľou (23.12.) sa u nás nespovedá, všetci kňazi spovedajú v Pezinku. Počas
týždňa sa spovedá pred sv. omšami. Spoveď chorých po domácnostiach bude 13. a 14. decembra.
Kto ešte nie je nahlásený, nech sa prosím prihlási členkám Máriinej Légie alebo po sv. omšiach v sakristii.
Počas adventu pozývame všetkých, osobitne deti na rorátne sv. omše v každú stredu o 6.30 hod.
Po sv. omši majú deti raňajky na fare a potom odchádzajú spoločne do školy. V stredy nebudú sv. omše
večer, iba ráno.
Deti, ktoré sa prihlásili na Jasličkovú slávnosť – ktorá bude 26. decembra – majú stretnutie v tento
štvrtok 7. decembra o 17.00 hod. v herni na fare. Detské stretko v piatok nebude.
BIRMOVANCI: Od piatka do nedele sme s birmovancami na víkendovke v Šaštíne. Odchádzame v piatok
8. decembra vlakom o 16.16 hod. zo Svätého Jura. Stretáme sa na železničnej stanici najneskôr
o 16.00 hod. Príchod je vlakom v nedeľu 10. decembra o 16.43 hod. Okrem ostatných informácií, ktoré
birmovanci dostali na osobitnom papieri, prosím, aby tí, ktorí majú, si so sebou vzali aj spacák.
Na budúcu nedeľu budú deti dostávať aktivitu – prípravu na Vianoce.
Rodiny, ktoré by chceli prijať koledníkov Dobrej noviny, nech sa zapíšu na papier v strede kostola.
Deti budú koledovať v sobotu 23. decembra v popoludňajších hodinách.
Od budúcej nedele si budete môcť tu v kostole zakúpiť hodnotné knihy a DVD.
V piatok 15. decembra o 19.00 hod. bude v našom kostole adventný koncert 30 členného zboru Technik.
Podarilo sa nám navýšiť miesta na víkend pre manželov „Manželstvo - misia možná“. Konkrétne
informácie o víkende na tel. čísle, ktoré nájdete na plagátoch na výveskách.
Pri východe z kostola si môžete zobrať „Program liturgických slávení“ v našom kostole na celý adventný
a vianočný čas.
V dnešnú nedeľu je obvyklá celoslovenská jesenná zbierka na charitu. Vopred Pán Boh odplať!

