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

10. nedeľa v cezročnom období
(10.6. – 17.6.2018)

„Môj dom
je domom modlitby.“

dátum
10.6.
nedeľa

kalendár
10. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

11.6. pondelok

Sv. Barnabáša, apoštola

____

12.6. utorok

____

18.00
15.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30

13.6. streda
14.6. štvrtok
15.6. piatok
16.6. sobota
17.6.
nedeľa

Sv. Antona Paduánskeho,
kňaza a učiteľa Cirkvi
____
____
____

11. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

„U Pána je milosrdenstvo
a hojné vykúpenie!
(Žalm 130)

úmysel
+ Alžbeta a Martin Kaufmannoví
+ Viliam Gábriš, manželka Alžbeta, rodičia a brat
____

+ Karol a Katarína Pažitní, ich deti a vnuk Jakub
+ Alžbeta Kaufmannová - pohrebná sv. omša a pohreb
+ rodičia, nevesta Mária a za duše v očistci
+ starí rodičia František a Kristína Návaroví
+ rodičia
+ Ernest Bilský
Za farníkov
Za Dary Ducha Sv. a Božiu pomoc pre Michala s rodinou



Stretnutie pre mladých je dnes o 17. 00 hod. na fare.



Na budúcu nedeľu o 16.00 hod. je na fare stretnutie pre starších farníkov.



Stretnutie pre mužov – Modlitby otcov budú vo štvrtok po sv. omši o 19.15 hod. na fare.



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



Birmovanci majú v tomto týždni stretnutie v skupinách.
Od začiatku júna si môžete dať v sakristii zapísať úmysel sv. omše na druhý polrok.




Na budúcu nedeľu 17. júna o 17.00 hod. bude v kláštornom kostole koncert zboru Calazancius.
Bližšie info je na výveskách.



Sv. omša pre žiakov, študentov a učiteľov, pri ktorej budeme ďakovať za uplynulý školský rok – Te
Deum bude v nedeľu 24. júna na sv. omši o 10.30 hod. Zároveň POZÝVAM VŠETKÝCH FARNÍKOV
na tzv. „FARSKÝ DEŇ“. Po dopoludňajších sv. omšiach sa spoločne presunieme na farský dvor,
kde budeme pokračovať spoločným pohostením. Pripravené bude chutné občerstvenie. Ak by
niekto chcel niečo priniesť k spoločnému agapé, nech sa páči:-) V programe by sme pokračovali
v kostole o 14.00 hod. PREMIÉROU DOKUMENTÁRNEHO FILMU O KOSTOLE SV. JURAJA.
Stretnutie ukončíme modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.
Preto aj detský zbor nebude na budúcu nedeľu, ale o týždeň neskôr – v nedeľu 24. júna 2018.




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 €.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 200, 20 a 35 €. Pán Boh odplať!

