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.“

24. nedeľa v cezročnom období
(16.9. – 23.9.2018)

„Kto chce ísť za mnou,
nech zaprie sám seba...“
(Mk 8, 27-35)

dátum
16.9.
nedeľa

kalendár
24. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

17.9. pondelok

____
____

____

18.9. utorok
19.9. streda
20.9. štvrtok
21.9. piatok

Poďakovanie za úrodu
(jesenné kántrové dni)
Sv. Ondreja Kim Taegona,
kňaza a Pavla Chonga
Hasanga a spol., mučeníkov
Sv. Matúša,
apoštola a evanjelistu

22.9. sobota

____

23.9.
nedeľa

25. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ















úmysel
Za farníkov
Za Božiu pomoc a dar živej Viery pre Gábora a Michaelu
____

18.00

+ Andrej Terkovič a rodičia z oboch strán

18.00

+ Jozef a Anastázia Hrebíčkoví a dcéry Jozefína a Magdaléna

18.00

+ Karol Pažitný, manželka Katarína, deti a vnuk Jakub

18.00

Za duše v očistci

18.00
9.00
10.30

+ rodičia Pavol a Anna Barokoví a dcéra Anna
Za farníkov
Poďakovanie za 50 rokov života a + Martin

Dnes popoludní o 16.00 hod. je na fare stretnutie pre starších farníkov.
Vo štvrtok po večernej sv. omši o 19.15 hod. sú na fare Modlitby otcov.
V piatok na sv. omši o 18.00 hod. majú birmovanci spoločné stretnutie. Po sv. omši
pokračujeme spoločnou katechézou.
Sviatosť birmovania bude v našej farnosti v nedeľu 30. septembra na sv. omši o 10.30 hod.
Zároveň prosím o modlitby za birmovancov a ich rodiny.
Členovia SSV si môžu počas týždňa po sv. omšiach v sakristii prevziať podielovú knihu,
Svätovojtešský kalendár, DVD, kupón na zľavy a zaplatiť členské na nasledujúci rok.
Pozývame manželov prísť si obnoviť manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie na kurz
MMM 2: „Manželstvo Misia Možná 2“ v termíne 11.-13. januára 2019 v Modre Harmónii.
Info na výveskách.
Pozývame Vás na kurz Manželské večery určený pre manželské páry v každom veku. Kurz
pozostáva zo siedmich stretnutí – raz do týždňa, sedem pondelkov za sebou, v príjemnom
prostredí, aj s večerou. Súkromie každého páru je rešpektované. Kurz prebieha od 1. októbra
do 12. novembra 2018 v Hoteli Maxim. Cena je dobrovoľná. Počas večera je možnosť postarať
sa o vaše deti. Viac info na výveskách.
Dňa 18. septembra 2018 sa v Aule Benedikta XVI. Kňazského seminára v Bratislave uskutoční
konferencia na tému: „Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny.“ Jej organizátormi
sú KBS, Úsmev ako dar a Asociácia rodinných sudcov. Bližšie informácie o podujatí a link
na registráciu sa nachádza na:
https://konferencie.kbs.sk/obsah/sekcia/h/aktualne




Ďakujem chlapom, ktorí počas týždňa pracovali v areáli kostola.
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 50, 100, 150, 200 a 100 € a na účet 50 a 30 €. Vďaka!

