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
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FARSKÉ OZNAMY

Môj dom
je domom modlitby.























Nedeľa Najsvätejšej Trojice
(27.5. – 3.6.2018)

dátum
27.5.
nedeľa

kalendár
NEDEĽA
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

čas
9.00
10.30

28.5. pondelok

____

____

29.5. utorok
30.5. streda
31.5.
štvrtok
1.6. piatok
2.6. sobota
3.6. nedeľa

____

18.00
18.00
8.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30

-večerná sv. omša zo slávnosti
NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA A KRVI
Sv. Justína, mučeníka
____

9. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sláva Otcu i Synu
i Duchu Svätému.

úmysel
Za farníkov
Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
____

+ rodičia Martin a Rozália a deti
+ Anna Halenkovičová, manžel a syn Štefan
Za farníkov
+ manžel Ivan Kozmon, rodičia a súrodenci
+ Jozef Gróf a rodičia
+ Terézia Urbaničová
Za farníkov
+ Jozef a Mária Ondraškoví, syn Jozef a vnuk Peter

Stretnutie pre mladých je dnes o 17. 00 hod. na fare.
Na budúcu nedeľu je detský zbor na fare o 9.30 hod. a potom o 10.30 hod. deti spievajú na sv. omši.
Pozvané sú všetky deti – osobitne pozývame prvoprijímajúce.
Na budúcu nedeľu o 16.00 hod. je na fare stretnutie pre starších farníkov.
Birmovanci majú v tomto týždni stretnutie po skupinách.
Vo štvrtok máme cirkevne prikázaný sviatok – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sväté omše sú
o 8.00 hod. a o 18.00 hod. Po večernej sv. omši bude adorácia ako býva na tento sviatok. V stredu večer je
sv. omša z nasledujúcej slávnosti.
Vo štvrtok večer po sv. omši pozývam mužov na „Modlitby otcov“.
V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Počas týždňa spovedám hodinu pred sv. omšami. Chorých po
domácnostiach spovedám v piatok.
Stretko pre deti je v piatok o 16.30 hod. na fare.
Od začiatku júna, resp. od piatka si môžete dať v sakristii zapísať úmysel sv. omše na druhý polrok.
Modlitba za farnosť: Od mája 2017 – od 100. výročia fatimských zjavení – doteraz sa v našej farnosti
modlíme ruženec za našu farnosť, za Svätý Jur. Každý deň v týždni – od nedele do soboty – sa jedna
domácnosť (resp. jedna rodina, alebo aj len jeden farník) denne počas týždňa modlí za farnosť. Putovný
ruženec s textami modlitieb potom odovzdá v nedeľu do ďalšej domácnosti. Na stolíku je papier
s dátumami, na ktoré sa môžete zapísať.
V dňoch 20. – 24. augusta 2018 pozývame deti od 6 do 13 rokov na Farský denný kresťanský tábor.
Tábor je pre deti z našej farnosti. Prihlasovanie prebieha iba v sakristii kostola. Prihlásiť sa môžu deti
osobne alebo deti prihlásia ich rodičia. Prosíme o rešpektovanie tohto rozhodnutia. Príspevok na tábor
je dobrovoľný. Odporúčaný príspevok je 25 €.
Na stolíku v kostole sa môžete zapísať na poslednú – v poradí piatu fatimskú sobotu do Šaštína, ktorá
bude v nasledujúcu sobotu 2. júna 2018. Odchod autobusu je o 14.00 hod. od kláštorného kostola
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 ešte v tento týždeň – do konca mája v sakristii alebo
na adrese sluzbalektora@gmail.com. Účastnícky poplatok sa neplatí.
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 100 a 50 €. Pán Boh odplať!

