RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÝ JUR
Horné predmestie 18, 900 21 Svätý Jur
tel: 02-449 714 54; mail: fara.jur@gmail.com; web: svatyjur.fara.sk
____________________________________________________________________________________________________________________________________

FARSKÉ OZNAMY

„Môj dom
je domom modlitby.“

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého
Turíce

„Pane, zošli svojho
Ducha a obnov
tvárnosť zeme.“
(porov. Žalm 104)

(20.5. – 27.5.2018)

dátum
20.5.
nedeľa
21.5.
pondelok
22.5.
utorok
23.5.
streda
24.5.
štvrtok
25.5.
piatok
26.5.
sobota
27.5.
nedeľa



















kalendár
NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA
SVÄTÉHO TURÍCE

čas
9.00
10.30

Panny Márie, Matky Cirkvi
(nová spomienka)

18.00

__
__
Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza,
sviatok
___
Sv. Filipa Neriho, kňaza,
spomienka
NEDEĽA
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

18.00

úmysel
Na úmysel
Za birmovancov
Za živých a zosnulých kňazov v minulosti
pôsobiacich alebo pochádzajúcich z našej farnosti
Za Božiu pomoc a dar viery pre deti, vnúčatá a
pravnúčatá

18.00

+ Ján Kozmon a manželka Katarína

18.00

Poďakovanie za 50 rokov manželstva

18.00

Za duše v očistci

18.00

+ rodičia Kudrnáčoví a deti

9.00
10.30

Za farníkov
Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie a začína tzv. „Obdobie cez rok“. Od zajtra sa opäť
modlíme „Anjel Pána...“
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ustanovila povinnú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi,
ktorá bude v kalendári v pondelok po Turíčnej nedeli.
V dnešnú nedeľu o 16.00 hod. je na fare stretnutie pre starších farníkov.
Stretnutie pre mladých dnes popoludní nebude.
Stretko pre deti je v piatok o 16.30 hod. na fare.
Birmovanci majú stretnutie v piatok na večernej sv. omši o 18.00 hod a po nej katechézu v kostole.
Odporúčam do vašich modlitieb prvoprijímajúce deti a ich rodiny. Na budúcu nedeľu 27. mája na sv. omši
o 10.30 hod. bude slávnosť Prvého sv. prijímania detí.
Program bezprostrednej prípravy rodičia dostali; nájdu ho i na výveskách.
Počas tohto mesiaca sa pred sv. omšami modlievame „májovú pobožnosť“.
DKÚ Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva deti na púť do Marianky v sobotu
26. mája 2018. Pútnická cesta z Rače od amfiteátra sa otvorí o 8.30 hod. Na ceste deti čakajú pútnické
úlohy. V programe sú stanovištia so zaujímavosťami o ľuďoch, ktorí žijú s mentálnym postihnutím,
vystúpenia detských zborov, scénka detí s Dawnovým syndrómom, dobrý obed, sv. ruženec a sv. omša
s otcom biskupom. Ako obetné dary sa zbierajú pekne zabalené farbičky pre deti zo špeciálnych škôl.
Na stolíku v kostole sa môžete zapísať v poradí na piatu fatimskú sobotu do Šaštína, ktorá bude
2. júna 2018. Odchod autobusu je o 14.00 hod. a príchod o 20.00 hod. Cestovné na osobu je 5 €.
V našej arcidiecéze sa bude v sobotu 9. júna 2018 konať Kurz lektorov na bohosloveckej fakulte
na Kapitulskej ulici v Bratislave. Kurz je prospešnou ponukou pre čitateľov Božieho slova pri sv. omši
a pre záujemcov o túto službu. Program je veľmi bohatý. Bližšie informácie o programe boli zaslané
mailom lektorom a tiež sú na výveskách. Kto by ste mali záujem, prihlasovanie a registráciu by sme
uskutočnili spoločne za farnosť. Nahlásiť sa môžete najneskôr do konca mája. Prihlásiť sa môžete
v sakristii alebo na adrese sluzbalektora@gmail.com. Účastnícky poplatok sa neplatí.
Zbierka z minulej nedele na katolícke masmédiá bola 157,14 €. Pán Boh odplať!

