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
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

„Aby všetci boli jedno.“

(2.6. – 9.6.2019)
dátum
2.6.
nedeľa

kalendár
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

čas
9.00
10.30

3.6. pondelok

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

______

4.6. utorok
5.6. streda
6.6. štvrtok
7.6. piatok
8.6. sobota

_____

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30

9.6.
nedeľa

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
_____
_____
_____

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
TURÍCE

(Jn 17, 20-26)

úmysel
Za farníkov
Za svätojurskú mládež
______

Za členov Máriinej légie
+ Terézia Urbaničová
+ Karol a Katarína Pažitní, deti a vnuk Jakub
+ Jozef Ondrejkovič a syn Dušan
+ Ján Gubiš, Terézia a Peter Fitošoví
Za farníkov
Za Božiu pomoc pre Michala a Helenu s rodinami



V dnešnú nedeľu je detský zbor na fare o 9.30 hod. a potom o 10.30 hod. deti spievajú na sv. omši.



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.
V dnešnú nedeľu po adorácii o 16.00 hod. mladí pozývajú na faru ostatných mladých.
Na programe sú vlajky a iné hry. Zároveň vám mladí predstavia tohtoročný pobytový tábor. Príďte
a pozvite svojich priateľov a známych.
Pripomínam prvoprijímajúcim deťom, že v tomto týždni sú podľa programu katechézy na fare.
V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Počas týždňa spovedám hodinu pred sv. omšami.
Chorých po domácnostiach spovedám v piatok.
V tomto týždni sa pred sv. omšami modlievame Novénu k Duchu Svätému.
Vo štvrtok po večernej sv. omši o 19.15 hod. sú na fare Modlitby otcov.
Stretnutie pre mladých je v piatok po sv. omši na fare. Začíname sv. omšou o 18.00 hod.




















V piatok miništrantské „stretko“ nebude.
Od 1. júna po sv. omšiach v sakristii zapisujem úmysly sv. omší na druhý polrok 2019.
Pozývame deti a mládež aj počas tohtoročného leta na kresťanský tábor. V tomto roku vo farnosti
organizujeme dva tábory. DENNÝ TÁBOR sa uskutoční tradične vo Svätom Jure na konci prázdnin
od 19. do 23. augusta. Určený je pre deti od 6 do 11 rokov. Novinkou je druhý tábor. POBYTOVÝ TÁBOR
je určený pre mládež od 12 do 18 rokov, v termíne od 21. do 26. júla. Uskutoční sa na Planinke
pri Dechticiach. Všetko podstatné je na webe jurskytabor.sk. Zapisovanie je cez webovú stránku.
Predbežne informujem, že od septembra budúceho školského roku začíname PRÍPRAVU NA PRIJATIE
SVIATOSTI BIRMOVANIA. Na birmovku môžu ísť budúcoroční ôsmaci, deviataci a starší a samozrejme
len tí, ktorí riadne navštevujú hodiny náboženstva na škole. (Tých, ktorí nechodia na hodiny
náboženstva zapíšeme len v takom prípade, že sa na škole, na ktorú chodia, náboženstvo nevyučuje.)
Zápis na prijatie sviatosti birmovania bude o mesiac, v druhej polovici mesiaca jún.
Dnešná nedeľa je dňom Spoločenských komunikačných prostriedkov – tzv. svetový deň médií. Dnes sa
koná tradičná zbierka na katolícke masmédiá. Už vopred Pán Boh odplať!
Pre farnosť venovali bohuznámi 20, 200, 50, 222 a 300 €, a rodičia prvoprijímajúcich detí 274 €. Vďaka!

