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.“

dátum
29.7.
nedeľa

17. nedeľa v cezročnom období

kalendár
17. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

30.7.
pondelok

31.7.
utorok
1.8.
streda
2.8.
štvrtok
3.8.
piatok
4.8.
sobota
5.8.
nedeľa

(29.7. – 5.8.2018)

čas
9.00
10.30
____

„Toto je naozaj ten prorok,
ktorý má prísť na svet.“
(Mk 6, 30-34)

úmysel
Za farníkov
Za Božiu pomoc pre novomanželov Chrappových a ich rodiny
____

18.00

Na poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre rodiny

18.00

+ rodičia a brat Viliam

18.00

Za Božie požehnanie pre rodičov, súrodencov a ich rodiny

18.00

Za Božiu pomoc pre rodinu Noskovičovú

Sv. Jána Márie Vianneyho,
kňaza

18.00

+ Alfonz Fiala a manželka Katarína

18. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

9.00
10.30

Za farníkov
+ František Tomaškovič, manželka Rozália a dcéra Ruženka

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Sv. Alfonza Márie de
Ligouri, biskupa a uč. Cirkvi
Preblahosl. Panna Mária
Anjelská z Porciunkuly



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



V dňoch 31. 7. - 2. 8. 2018 bratia františkáni v Bratislave pozývajú na slávenie Porciunkuly – sviatku
Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Tento rok bude mať tento sviatok podobu duchovnej prípravy na
blahorečenie Anky Kolesárovej s hosťom – otcom Pavlom Hudákom. Viac informácii je na výveske
a webe frantiskani.sk.



Púť ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie - k Pustému kostolíku uskutoční v nedeľu 12. augusta 2018
o 10.00 hod. Slávnostnú sv. omšu bude slúžiť Mons. ThLic. Marián Dragúň, rektor Kňazského seminára sv.
Gorazda v Nitre. Pešia púť začne ako zvyčajne na námestí pri Trojičnom stĺpe o 8.45 hod. Ak chce niekto
pomôcť pri organizovaní agapé, upiecť niečo slané alebo sladké, môže sa prihlásiť u p. Zelískovej na tel. č.
0905 265 703. Program pri kaplnke sa začne už v predvečer slávnosti, v sobotu 11. augusta: 18.00 hod.
začneme pobožnosťou Krížovej cesty a po jej skončení bude nasledovať svätíá omša. Brigáda - úprava
okolia kaplnky bude v sobotu 11. augusta od 9.00 hod. Vopred vďaka za ochotu a pomoc. Informácie
o púti sú na výveskách.

