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.“

29. nedeľa v cezročnom období
(21.10. – 28.10.2018)

dátum
21.10.
nedeľa

kalendár
29. NEDEĽA „CEZ ROK“
MISIJNÁ NEDEĽA – SVETOVÝ DEŇ MISIÍ

22.10. pondelok

Sv. Jána Pavla II., pápeža

23.10. utorok

____

24.10. streda
25.10. štvrtok
26.10. piatok
27.10. sobota

____

28.10.
nedeľa

30. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

____
____
____

čas
9.00
10.30
____

14.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30

„Syn človeka prišiel,
aby položil svoj život
ako výkupné za mnohých.“
(Mk 10, 35-45)

úmysel
Za farníkov
Za rodinné spoločenstvo a za Božiu pomoc
____

+ Anton Valla – pohrebná; kláštorný kostol
+ rodina Malinovská
+ Karol Pucher a manželka
+ Terézia Ševelová
+ Martin a Alžbeta Kaufmannoví
+ Alena Kašubová, manžel, rodičia a súrodenci
Za farníkov
+ Marta Vavrinská



Dnes popoludní o 16.00 hod. je na fare stretnutie pre starších farníkov.



Od 7. októbra do 23. decembra TV LUX vysiela nové časti relácie pre deti – Klbko a rodina, ktoré televízia
natáčala v minulom roku opäť v našej farnosti. Relácie sú premiérované v každú nedeľu ráno o 8.00 hod.
a reprízované večer o 18.40 hod. Reláciu je tiež možné pozrieť v archíve TV LUX.



Počas tohto týždňa od 17.30 hod. (v nedeľu od 8.30 hod.) sa pred každou sv. omšou modlievame
rozjímavý sv. ruženec.



Modlitba za farnosť: Od mája 2017 – od 100. výročia fatimských zjavení – doteraz sa v našej farnosti
modlíme ruženec za našu farnosť, za Svätý Jur. Každý deň v týždni – od nedele do soboty – sa jedna
domácnosť (resp. jedna rodina, alebo aj len jeden farník) denne počas týždňa modlí za farnosť. Putovný
ruženec s textami modlitieb potom odovzdá v nedeľu do ďalšej domácnosti. Na stolíku je papier s ďalšími
dátumami na ktoré sa môžete zapísať.



V piatok 26. októbra po večernej sv. omši je stretnutie pre mladých. Začíname sv. omšou o 18.00 hod.
Po sv. omši sa stretáme pred farou a odchádzame na „stretko“ mimo faru.



Birmovanci si objednané DVD z prijatia sviatosti birmovania môžu prevziať po sv. omšiach v sakristii.



Aj prostredníctvom farských oznamov Vás chcem upozorniť na zmenu letného času na zimný. Z budúcej
soboty na nedeľu sa posúva čas o hodinu dozadu.



V dnešnú nedeľu je Svetový deň misií - Misijná nedeľa. V ten deň sa koná tradičná zbierka na misie.
Vopred Pán Boh odplať! Projekty financované z minulých zbierok: www.misijnediela.sk



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 2 x 50 € a na opravu hrobu pátra Cubínka 1000 €. Vďaka!

