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

13. nedeľa v cezročnom období
(1.7. – 8.7.2018)

„Môj dom
je domom modlitby.“

dátum
1.7.
nedeľa

kalendár

2.7. pondelok

13. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
Návšteva Panny Márie

3.7. utorok

Sv. Tomáša, apoštola

4.7. streda

____

5.7.
štvrtok

SV. CYRILA A METODA,
slovanských vierozvestov

____

14.00
18.00
18.00
9.00
10.30

____

18.00

____

18.00
9.00
10.30

6.7. utorok
7.7. sobota
8.7.
nedeľa

čas
9.00
10.30

14. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Dievča, hovorím ti, vstaň!“
(Mk 5, 21-43)

úmysel
Za farníkov
+ Jozef Hrebíček a dcéra Katarína
____

+ Fridrich Lorand - pohrebná sv. omša, kláštorný kostol
Za zdravie a Božiu pomoc
+ manželia Peter a Marta Wolfoví
Za členov Máriinej légie
Poďakovanie za Božiu pomoc a milosti pre manželstvo
Kamilky a Martina
+ rodičia František a Mária Achbergeroví a rodičia
z oboch strán
+ Dušan Hornák – výročná a rodičia Saskoví
Za farníkov
Za zosnulých z rodiny Ševelovej



Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní od 15.00 hod. do 16.00 hod. bude adorácia pred Najsv.
Sviatosťou Oltárnou. Poklonu začneme modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.



V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Počas týždňa spovedám hodinu pred sv. omšami.



Stretnutia pre deti, pre mladých a pre starších farníkov (okrem Modlitieb otcov) počas prázdnin nebudú.



Na stolíku v strede kostola si môžete zakúpiť nový dokumentárny film o našom kostole. Je vhodný aj ako
darček. Cena jedného DVD je 10 €, z čoho sú 2 € na opravu kostola (pri kúpe DVD tu v kostole).



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 v dnešnú nedeľu 1. júla 2018.



Tým dospelým, čo cítia v sebe túžbu prijať svätý krst a žiť podľa evanjelia a neboli vychovávaní vo viere
a majú záujem o plnšie začlenenie do Krista a katolíckej Cirkvi, ponúkam prípravu na krst – katechumenát.
Táto príležitosť je i pre tých, ktorí sú síce pokrstení, ale neboli na prvom svätom prijímaní alebo neprijali
sviatosť birmovania. Stretnutia sa budú konať počas celého školského roka na fare raz do týždňa ako
v minulých rokoch. Je to možnosť aj pre tých, čo plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo a tiež i pre tých,
čo budú raz chcieť byť krstnými rodičmi a doteraz neprijali niektoré sviatosti. Chcem povzbudiť všetkých
tých, ktorým sa v mladosti nedostalo duchovej formácie, aby využili túto príležitosť.



V minulú nedeľu ste obetovali v Zbierke na dobročinné diela Svätého Otca 323,20 €. Pán Boh odplať!



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 100, 20 a 1.000 € . Pán Boh odplať!



Ďakujem spoločenstvu, ktoré sa podieľalo na priebehu Farského dňa v minulú nedeľu a tiež chcem
vyjadriť vďačnosť chlapom, ktorí počas týždňa prišli pomôcť pri obnove oporného múru v areáli kostola.

