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.“

16. nedeľa v cezročnom období
(22.7. – 29.7.2018)

dátum
22.7.
nedeľa

kalendár
16. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

23.7.
pondelok

Sv. Brigity, rehoľníčky,
patrónky Európy, sviatok
__

24.7.
utorok
25.7.
streda
26.7.
štvrtok
27.7.
piatok
28.7.
sobota
29.7.
nedeľa

Sv. Jakuba, apoštola,
sviatok
Sv. Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie
Sv. Gorazda a spoločníkov
__

17. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30
____

„Zľutoval sa nad nimi,
lebo boli ako ovce bez
pastiera. A začal ich učiť
mnohým veciam.“
(Mk 6, 30-34)

úmysel
Za farníkov
+ Mária
____

18.00

Za zomrelých z rodiny a za zdravie a Božiu pomoc pre deti

18.00

+ Peter Jablonický

18.00

+ Pavol Barok, manželka Anna a dcéra Anna

18.00

+ Justína, Vladimír a Ján Dučajoví

18.00

+ Štefan Pavelek

9.00
10.30

Za farníkov
Za Božiu pomoc pre novomanželov Chrappových a ich rodiny



TV LUX v priamom prenose pri pondelkovej rannej sv. omši o 7.00 hod nás a našu farnosť zahrnie
do svojich modlitieb aj prosieb. Následne na to TV Lux odvysiela reláciu „Týždeň s“ o našej farnosti.
Krátka reportáž bude vysielaná v pondelok po rannej sv. omši a od utorka do konca týždňa vždy viackrát
v priebehu dňa. Taktiež bude možné nájsť túto reláciu na web stránke tvlux.sk v archíve. V tomto týždni
sa chceme aj my ako farnosť modliť za TV Lux. Zahrňme tento úmysel aj do svojich osobných modlitieb.



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



Vo štvrtok po večernej sv. omši o 19.15 hod. sú na fare Modlitby otcov.



V tomto roku sa tradičná Púť ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie - k Pustému kostolíku uskutoční
v nedeľu 12. augusta 2018 o 10.00 hod. Program pri kaplnke sa začne už v predvečer slávnosti, v sobotu
11. augusta 2018. Bližšie informácie budú včas oznámené.



Sviatosť birmovania bude v našej farnosti vysluhovaná v nedeľu 30. septembra 2018 na svätej omši
o 10.30 hodine.



Pokračujeme v obnove kamenného muriva v areáli kostola. Náhrobné kamene z hrobu pátra Cubínka
a dp. Nováka sú na renovácii v kamenárskej dielni, ostatné časti budú nové a hrobové miesta budú
postupne upravené.

