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
30.9.
nedeľa
1.10. pondelok

2.10. utorok
3.9. streda
4.9. štvrtok
5.9. piatok
6.9. sobota

7.9.
nedeľa
























26. nedeľa v cezročnom období
(30.9. – 7.10.2018)

kalendár
26. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
Sv. Terézie z Lisieux
Sv. anjelov strážcov
____

Sv. Františka Assiského
____
____

27. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30
____

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30
15.00

„Pane, zošli svojho
Ducha a obnov
tvárnosť zeme.“
(porov. Žalm 104)

úmysel
Na úmysel
Za farníkov, osobitne za našich birmovancov
____

Za členov Máriinej légie
+ starí rodičia František, Helena, Ján, Mária, Alojz a Ludovíka
+ Augustín a Veronika Lackovičoví
+ Gabriela Šimková, rodičia a brat Milan s manželkou
+ rodina Baďurová a Mečariková
Za farníkov
+ bratia Jozef a Ján a švagrina Anička a švagor Rudolf
- Kaplnka v Pannónskom háji (sv. ruženec + sv. omša)

Dnes popoludní pokračuje Modlitbové trojdnie Modlitieb matiek o 17.00 hod. na fare.
Október – mesiac sv. ruženca. Osobitne v tomto mesiaci vás pozývam k modlitbe v rodinách, či v kostole.
Na budúcu nedeľu 7. októbra popoludní bude sv. omša v Kaplnke v Pannónskom háji. Začíname
modlitbou sv. ruženca o 15.00 hod. a po nej bude sv. omša.
Na budúcu nedeľu popoludní nebude ani adorácia ani stretnutie starších farníkov na fare.
Na budúcu nedeľu o 18.00 hod. pozývame všetkých birmovancov a ich animátorov na opekačku na
farský dvor.
Dnes ešte posledný krát pozývame na kurz Manželské večery, ktorý je určený pre manželské páry
v každom veku. Kurz pozostáva zo siedmich tém a siedmich stretnutí – raz do týždňa, sedem pondelkov
za sebou, v príjemnom prostredí, aj s večerou. Súkromie každého páru je rešpektované. Kurz prebieha od
zajtra, od pondelka 1. októbra do 12. novembra 2018 v Hoteli Maxim. Počas večera je možnosť postarať
sa o vaše deti. Viac info na výveskách a na telefónnom čísle na plagáte.
Vo štvrtok po večernej sv. omši o 19.15 hod. sú na fare Modlitby otcov.
V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Počas týždňa spovedám hodinu pred sv. omšami. Chorých po
domácnostiach spovedám v piatok.
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 minulom roku. 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.
Prvé stretnutie katechumenov bude v tento piatok 5. októbra o 19.15 hod. na fare.
Máriina légia pozýva modliacich sa členov Máriinej légie a všetkých ctiteľov Panny Márie na Výročné
stretnutie v sobotu 6. októbra o 8.30 hod. v kláštornom kostole. Program je na výveskách.
Členovia SSV si môžu počas týždňa po sv. omšiach v sakristii prevziať podielovú knihu, Svätovojtešský
kalendár, DVD 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.
Veľká vďaka patrí ochotným chlapom, ktorí počas uplynulých dní pracovali v areáli kostola. Nech to
vám (a trpezlivosť vašim manželkám) štedrí Boh mnohonásobne odplatí!

