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.“

27. nedeľa v cezročnom období
(7.10. – 14.10.2018)

dátum

kalendár

7.10.
nedeľa

27. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.10. pondelok

____

9.10. utorok
10.10. streda
11.10. štvrtok
12.10. piatok
13.10. sobota

____

14.10.
nedeľa

28. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

____
____
____
____

čas
9.00
10.30
15.00
____

„Čo Boh spojil,
človek nech nerozlučuje“
(Mk 10, 2-16)

úmysel
Za farníkov
+ bratia Jozef a Ján a švagrina Anička a švagor Rudolf
- Kaplnka v Pannónskom háji (sv. ruženec + sv. omša)
____

18.00 + František, Juraj a Dušan
18.00 + bratia Jozef a Ján
18.00 Za duše v očistci
18.00 + Rudolf Reingráber a rodičia
18.00 + Jozef a Terézia Srnoví a Peter Noga
9.00
Za farníkov
10.30
+ Michal a Terézia Hermanoví
13.00 – 18.00 celodenná farská adorácia



Október – mesiac sv. ruženca. Osobitne v tomto mesiaci vás pozývam k modlitbe v rodinách, či v kostole.



V dnešnú nedeľu 7. októbra bude sv. omša v Kaplnke v Panónskom háji, v Kaplnke v Háji za jazerom.
Začíname modlitbou sv. ruženca o 15.00 hod. a po nej bude sv. omša. Všetci ste srdečne pozvaní.



Dnes popoludní nebude ani adorácia ani stretnutie starších farníkov na fare.



Dnes o 18.00 hod. pozývame všetkých birmovancov a ich animátorov na opekačku na farský dvor.



Na budúcu nedeľu 14. októbra je v našej farnosti celodenná poklona pred sviatosťou oltárnou. Keďže
v tomto roku 14. október pripadá na nedeľu, adoráciu začneme o 13.00 hod. a ukončíme o 18.00 hod.



V piatok 12. októbra po večernej sv. omši o 19.00 hod. je na fare stretnutie pre mladých.
Začíname sv. omšou o 18.00 hod.



V kláštornom kostole od minulého týždňa začínajú večerné sv. omše o 17.30 hod.



Členovia SSV si môžu počas týždňa po sv. omšiach v sakristii prevziať podielovú knihu, Svätovojtešský
kalendár, DVD a zaplatiť členské na nasledujúci rok.



V spolupráci s gréckokatolíckou farnosťou Povýšenia sv. Kríža v Bratislave dávame od októbra priestor
gréckokatolíkom žijúcim v našich farnostiach, aby mohli mať aspoň raz do mesiaca gréckokatolícku
sv. liturgiu. Bude bývať vždy druhú nedeľu v mesiaci o 16.00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža
v Pezinku na Cajle. Prvá bude o týždeň v nedeľu 14. októbra.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 50, 200, 300, 200, 5 a 10 € a 20 a 35 €. Pán Boh odplať!

