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

11. nedeľa v cezročnom období
(17.6. – 24.6.2018)

„Môj dom
je domom modlitby.“

dátum
17.6.
nedeľa

kalendár
11. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

18.6. pondelok

____

____

19.6. utorok

____

20.6. streda
21.6. štvrtok
22.6. piatok
23.6. sobota
24.6.
nedeľa

____

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
____
____

NARODENIE
SV. JÁNA KRSTITEĽA

14.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30

Semeno je Božie slovo,
rozsievač je Kristus.
Každý, kto ho nájde,
bude žiť naveky.

úmysel
Za farníkov
Za Dary Ducha Sv. a Božiu pomoc pre Michala s rodinou
____

+ Imrich Halenkovič - pohrebná sv. omša
+ Eugen, Rudolf, Klára a Darina Vojtíškoví
+ rodičia Jozef Poš, manželka Mária, synovia Juraj a Štefan
Poďakovanie za dar manželstva a prosba o Božiu pomoc
Poďakovanie za zdravie
+ Jozef Bordáč
Za farníkov
Za Božie požehnanie a Dary Ducha Svätého pre rodinu



Stretnutie pre starších farníkov je dnes od 16.00 do 17.00 hod. na fare.



V dnešnú nedeľu o 17.00 hod. je v kláštornom kostole koncert zboru Calazancius.
Bližšie info je na výveskách.




V stredu dopoludnia odchádzame s prvoprijímajúcimi deťmi na púť do Marianky.
Stretko pre deti posledný krát v tomto školskom roku je v piatok o 16.30 hod. na fare.



Birmovanci majú stretnutie v piatok na večernej sv. omši o 18.00 hod.



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.



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.



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 budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 100 €. Pán Boh odplať!

