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.“

32. nedeľa v cezročnom období
(11.11. – 18.11.2018)

dátum

kalendár

11.11.
nedeľa

32. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

12.11. pondelok

Sv. Jozafáta, biskupa a muč.

____

13.11. utorok
14.11. streda
15.11. štvrtok
16.11. piatok

____

18.00
18.00
18.00
18.00

____
____
____

17.11. sobota

Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky

18.11.
nedeľa

33. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

18.00
9.00
10.30

„Blahoslavení chudobní
v duchu, lebo ich je nebeské
kráľovstvo.“ (Mk 12,41-44)

úmysel
Na úmysel
Poďakovanie za 55 rokov manželského života a za Božiu
pomoc pre rodičov Kocmanovcov a Jarmilu Križanovú
____

+ Rudolf Siarsky a Renáta Ďurianová
+ sestra Gabriela, švagor Viliam a Rudolf
+ Ivan Janega
+ Michal a prarodičia z oboch strán
+ Martin Jaslovský, manželka Anna, syn Štefan, nevesta
Irma
Za farníkov
+ Igor a Jaroslav, Serafína Kocmundová,
rodičia František a Ľudmila



Pri príležitosti sviatku sv. Martina sú osobitne deti so svojimi rodinami srdečne pozvaní na deň so
svätým Martinom v našom meste v dnešnú nedeľu 11. novembra. Začína sa svätomartinským
sprievodom so sviecami v lampášikoch so začiatkom o 17.00 hod. na námestí. Sprievod bude
pokračovať ako zvyčajne do areálu farského kostola. Stretnutie sa zavŕši v Scheidlinovej záhrade.
Info na plagátoch. Dnes (v nedeľu) po sv. omši o 10.30 hod. deti ešte na chvíľu zostávajú
v kostole, aby si precvičili piesne k sv. Martinovi.



Na budúcu nedeľu bude detský zbor na fare o 9.30 hod. a o 10.30 hod. deti spievajú na sv. omši.



Na budúcu nedeľu je na fare stretnutie pre starších farníkov.



Kúpou sviečky na stolíku v strede kostola s logom Sviečka za nenarodené deti podporíte aktivity,
ktoré organizuje Fórum života.



Na stolíku pri Katolíckych novinách si môžete zadarmo prevziať katolícky časopis „Milujte sa“.



Už v tento piatok v rámci celoslovenského turné prichádza do Bratislavy evanjelizačný program
GODZONE. Program sa uskutoční v bratislavskej Inchebe 16. novembra o 18.00 hod. Zostaneme
až do konca programu. Pôjdeme osobitne pre nás objednaným autobusom. Odchod je o 16.45
hod. od kláštorného kostola. Platí sa cestovné do Bratislavy a späť 3 €, vstupné je zdarma.
Pozvaní sú nielen mladí, miesta v autobuse je dosť. Nahlásiť sa – odovzdať vyplnenú prihlášku,
ktorú nájdete na stolíku v strede kostola môžete ešte dnes v kostole alebo sa môžete nahlásiť aj
v nasledujúcich dňoch mailom na fara.jur@gmail.com. Ostatné info: www.godzone.sk



Dnes je pri všetkých sv. omšiach Svätomartinská dobročinná zbierka. Jej účelom je v tomto roku
poskytnutie podpory na výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre
blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na preventívnu,
formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.



V týchto dňoch som PN. V prípade potreby volajte na tel. číslo farského úradu.

