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.“

dátum
3.6.
nedeľa

9. nedeľa v cezročnom období
(3.6. – 10.6.2018)

Svätý Juraj,
oroduj za nás!

kalendár
9. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

4.6. pondelok

____

____

5.6. utorok

Sv. Bonifáca,
biskupa a mučeníka

6.6. streda
7.6. štvrtok

____

15.00
18.00
18.00
18.00

+ Ľudovít Fiala - pohrebná sv. omša; dolný kostol
Za členov Máriinej légie
+ Mária Ondrejkovičová, rodičia a súrodenci
+ Katarína Križanová, manžel a deti

18.00

Za duše v očistci

18.00

+ Milan Achberger, manželka Anna, dcéra a zaťovia

9.00
10.30

Za farníkov
+ Viliam Gábriš, manželka Alžbeta, rodičia a brat

____

9.6. sobota

NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO
NEPOŠKVRNENÉHO
SRDCA PANNY MÁRIE

10.6.
nedeľa

10. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.6.piatok

úmysel
Za farníkov
+ Jozef a Mária Ondraškoví, syn Jozef a vnuk Peter
____



Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní od 15.00 hod. do 16.00 hod. bude vyložená
Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k verejnej poklone. Poklonu začneme modlitbou Korunky k Božiemu
milosrdenstvu.



V dnešnú nedeľu po adorácii o 16.00 hod. je na fare stretnutie pre starších farníkov.




Stretnutie pre mladých je dnes o 17. 00 hod. na fare.
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 piatok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude po sv. omši odprosujúca pobožnosť,
v rámci ktorej je za obvyklých podmienok možnosť získania úplných odpustkov.



Od začiatku júna 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 €.



Vitrážne okno z kostola, ktoré je umiestnené za misijným krížom je momentálne
v reštaurátorskej dielni.



V najbližších týždňoch, resp. v letných mesiacoch prebehnú niektoré rekonštrukčné práce v areáli
kostola.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 100, 20, 10 a 50 € a kresťanské spoločenstvo 500 €.
Pán Boh odplať!

