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
3. adventná nedeľa

„Môj dom
je domom modlitby.“

dátum
16.12.
nedeľa

(16.12. – 23.12.2018)
kalendár
3. ADVENTNÁ NEDEĽA

17.12. pondelok

____

18.12. utorok
19.12. streda
20.12. štvrtok
21.12. piatok
22.12. sobota

____

23.12.
nedeľa

„Čo máme robiť my?“

____
____
____
____

4. ADVENTNÁ NEDEĽA

čas
9.00
10.30
14.00
16.00
18.00
6.30
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30

(Lk 3, 1-6)

úmysel
Za farníkov
+ Michal Achberger a rodičia
+ Mária Pažitná; pohreb – farský kostol
+ Magdaléna Fialová; pohreb – kláštorný kostol
+ Ladislav
Za uzdravenie a Božie požehnanie pre Jánov
Za duše v očistci
+ František a Katarína Košickí a syn Miroslav
+ kňaz Ľudovít Kozmon
Za farníkov
Za Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého pre Gabiku,
Jozefa, Máriu, Ritu, Alexandra a Rastislava



Koledníci majú stretnutie v dnešnú nedeľu od 15.30 hod. do 17.00 hod. vo Vinohradníckom dome.



V dnešnú nedeľu je na fare stretnutie pre starších farníkov o 16.00 hod.



Počas týždňa do vianočných sviatkov spovedám hodinu pred večernými sv. omšami s výnimkou soboty,
vtedy spovedáme v Pezinku.



Spoveď chorých po domácnostiach pred vianočnými sviatkami je v utorok a v stredu 18. a 19. decembra.



Opäť v túto stredu pozývame všetkých, osobitne deti na rorátnu sv. omšu o 6.30 hod. Po sv. omši majú
deti raňajky na fare.



V stredu večer o 19.00 hod. Vás pozývame do farského kostola na koncert hudobných skupín Banda
a Vranky. Vstup voľný.



Vo štvrtok po sv. omši bude stretnutie otcov nie na fare, ale v kostole pri výzdobe stromčeka.



V piatok po sv. omši je „výjazdové“ stretnutie mladých.



Rodiny, ktoré by chceli prijať koledníkov Dobrej noviny, nech sa zapíšu na papier pri východe z kostola.
Deti budú koledovať na Štedrý deň v dopoludňajších hodinách.



V strede kostola si môžete zakúpiť hodnotné knihy. Odporúčané ceny sú uvedené pri tituloch kníh.
Zároveň dávam pre deti do pozornosti práve vydanú reláciu TV Lux Klbko a rodina, ktorá sa nahrávala
opäť v našej farnosti a niektoré rodiny ste spolupracovali aj na jej nahrávaní.



Pozývam farníkov na kultúrne podujatie – muzikál „Povolanie pápež“ o pápežovi svätom Jánovi Pavlovi II.
do Divadla Andreja Bagara v Nitre v pondelok 28. januára 2019 so začiatkom o 18.30 hod. Odchádzali by
sme osobitným 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. Nahlásiť sa môžete čím skôr, resp. do vypredania lístkov, najneskôr do konca decembra.



Srdečne pozývame na Kresťanský ples, ktorý sa uskutoční 15. februára 2019 o 19.00 hod. v Horskom
hoteli Eva. Vstupenky si môžete zakúpiť u pani Zuzany Vlčkovej (0902 216 946), u pani Heleny Zeliskovej
(0905 265 703) alebo na budúcu nedeľu 23. decembra po skončení oboch nedeľných svätých omší. Cena
jednej vstupenky je 27 €. Tešíme sa na spoločne strávený večer!



Pri východe z kostola si môžete zobrať „Program liturgických slávení“ v našom kostole.



Pre potreby farnosti obetoval bohuznámi 500, 50 a 100 € a na účet 200, 10 a 20 €. Pán Boh odplať!

