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
1. adventná nedeľa

„Môj dom
je domom modlitby.“

dátum
2.12.
nedeľa


























„Blíži sa vaše vykúpenie.“
(porov. Jn 21, 25-36)

(2.12. – 9.12.2018)
kalendár
1. ADVENTNÁ NEDEĽA

čas
9.00
10.30

3.12. pondelok

____

____

4.12. utorok
5.12. streda
6.12. štvrtok
7.12. piatok

____

18.00
6.30
18.00
18.00
9.00
10.30

____

Sv. Mikuláša, biskupa
- večerná sv. omša z nasledujúcej slávnosti

8.12.
sobota

NEPOŠKVRNENÉ
POČATIE PANNY MÁRIE
PRIKÁZANÝ SVIATOK

9.12.
nedeľa

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

9.00
10.30

úmysel
Za farníkov
+ Jiří a Štefánia Vlčkoví a starí rodičia z oboch strán
____

+ Hedviga Brejchová a dcéra Emília
+ Anna a Emília Kohútové a starí rodičia
+ Ladislav Holý a rodičia
+ Karol a Katarína Pažitní, deti a vnuk Jakub
Za farníkov
+ Vladimír Jurčák, syn Vladimír, František Kováč
a vnuk Tomáško
Za farníkov
+ Štefan a Mária Ondrejkovičoví a Romanka

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní od 15.00 hod. do 16.00 hod. bude adorácia.
V dnešnú nedeľu po adorácii je na fare stretnutie pre starších farníkov.
Pozývame všetkých koledníkov, malých i veľkých, aby sa aj tieto Vianoce zapojili do ohlasovania Dobrej
noviny. Koledníci sa už môžu zapísať v oboch kostoloch na papieri na stolíku. Prvé stretnutie detí, ktoré
budú koledovať Dobrú novinu je dnes o 15.30 hod. vo Vinohradníckom dome. Animátori koledníkov
sa stretávajú o 15.00 hod. Info na výveskách.
Ak by niekto zo starších, resp. dospelých chcel robiť službu animátora pre deti pri koledovaní alebo kto
vie hrať na niektorý hudobný nástroj a chcel by napomôcť pri koledovaní, nech tiež príde dnes popoludní.
Vo štvrtok po sv. omši s adoráciou sú na fare modlitby otcov.
Pozývame všetkých mladých, nielen birmovancov na Víkendovku, ktorá sa uskutoční na budúci víkend
7.-9. decembra 2018 v Arcidiecéznom centre pre mládež Vinica v Bratislave – Rači. Záujemcovia sa môžu
záväzne prihlásiť ešte dnes na papieri v strede kostola. Bližšie informácie budú poslané mailom.
Od 1. decembra po sv. omšiach v sakristii zapisujem úmysly sv. omší na prvý polrok 2019.
Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami s prítomnosťou viacerých kňazov bude v našej farnosti
v sobotu 15. decembra 2018 súčasne vo farskom a piaristickom kostole od 8.30 hod. do 11.00 hod! Pre
informáciu uvádzame, že v nedeľu 23.12. sa v Pezinku nespovedá. Počas týždňa sa spovedá pred
sv. omšami. Spoveď chorých po domácnostiach bude 18. a 19. decembra. Svojich chorých nahláste
prosím po sv. omšiach v sakristii alebo členkám Máriinej Légie.
Počas adventu pozývame všetkých, osobitne deti na rorátne sv. omše v každú stredu o 6.30 hod.
Po sv. omši majú deti raňajky na fare a potom odchádzajú spoločne do školy. Info na výveskách.
Rodiny, ktoré by chceli prijať koledníkov Dobrej noviny, nech sa zapíšu na papier v strede kostola.
Deti budú koledovať v pondelok 24. decembra v dopoludňajších hodinách.
Od budúcej nedele si budete môcť tu v kostole zakúpiť hodnotné knihy a DVD.
Pozývam farníkov na kultúrne podujatie – muzikál „Povolanie pápež“ do Divadla Andreja Bagara v Nitre
v pondelok 28. januára 2019 so začiatkom o 18.30 hod. Odchádzali by sme objednaným autobusom.
Vstupenka na osobu je 20 € a cestovné 5 €. Objednaných máme pre našu farnosť viacero vstupeniek.
Záujemcovia sa môžu nahlásiť a zaplatiť vstupné a cestovné osobne v sakristii alebo sa prihlásiť na mail
farnosti a zaplatiť na farský účet. Ideálne ako darček na Vianoce. Viac info na výveskách.
Pri východe z kostola si môžete zobrať „Program liturgických slávení“ v našom kostole na celý adventný
a vianočný čas.
V dnešnú nedeľu je obvyklá celoslovenská jesenná zbierka na charitu. Vopred Pán Boh odplať! Informácie
o používaní finančných prostriedkov zo „Zbierky na charitu“ si môžete pozrieť na výveskách.
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 50 a 20 €. Vďaka. Pán Boh odplať!

