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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

Narodenie sv. Jána Krstiteľa
(24.6. – 1.7.2018)

„Môj dom
je domom modlitby.“

„Skôr, ako som ťa utvoril
v matkinom lone,
poznal som ťa.“
(porov. Jer 4,1)

dátum
24.6.
nedeľa

kalendár
NARODENIE
SV. JÁNA KRSTITEĽA

25.6. pondelok

____

26.6. utorok
27.6. streda

____

28.6. štvrtok
29.6.
piatok
30.6. sobota
1.7.
nedeľa

____

Sv. Ireneja, biskupa a muč.
- večerná sv. omša zo slávnosti

SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLOV
____

13. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30
15.00
18.00
18.00

úmysel
Za farníkov
Za Božie požehnanie a Dary Ducha Svätého pre rodinu
+ Serafína Pajdlhauserová - pohrebná sv. omša
+ starí rodičia Vavrinec a Anna Vojtíškoví

18.00

+ Róbert a Helena Remišoví a Dušan Vitáloš

8.00
18.00
18.00
9.00
10.30

Za farníkov
+ František Hlyza, manželka Emília a rodičia Hrčkoví
+ Terézia a Karol Kocmundoví, Štefan a Roman
Za farníkov
+ Jozef Hrebíček a dcéra Katarína

+ rodičia Achbergeroví, starí rodičia Chrappoví a Achbergeroví



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.



Birmovanci majú posledné stretnutie pred prázdninami vo štvrtok na sv. omši. Po sv. omši bude
spoločná moderovaná adorácia. Po jej skončení majú birmovanci opekačku na fare.



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



Stretnutia pre deti, pre mladých, pre otcov a pre starších farníkov počas prázdnin nebudú.



V sobotu 14. júla 2018 o 14.30 hod. sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským
palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Pochodu sa môžu zúčastniť
tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Program pre deti je pripravený.
Plagát je na výveske a bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.



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 €.
Zapísať sa dá ešte do budúcej nedele 1. júla 2018.



V dnešnú nedeľu je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vopred Pán Boh odplať!



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 30 € a na farský účet 100 a 200 € . Pán Boh odplať!



Ďakujem chlapom, ktorí počas týždňa prišli pomôcť pri obnove oporného múru v areáli kostola.

