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

18. nedeľa v cezročnom období
(4.8. – 11.8.2019)

„Aj keď má človek hojnosť
všetkého, jeho život
nezávisí od toho, čo má.“
(Lk 12,13-21)

dátum
4.8.
nedeľa

kalendár
18. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

5.8. pondelok

_____

_____

6.8. utorok
7.8. streda

Premenenie Pána

8.8. štvrtok

Sv. Dominika, kňaza

18.00
18.00
18.00

Za členov Máriinej légie
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny
+ prarodičia Jozef a Agneša Križanoví, ostatní zosnulí
z rodiny a zať Ladislav

9.8.
piatok
10.8.
sobota
11.8.
nedeľa

Sv. Terézie Benedikty
z Kríža, panny a mučenice
Sv. Vavrinca,
diakona a mučeníka
19. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

18.00

Za Božiu pomoc pre dcéru

18.00

Za dar zmierenia v rodinách

9.00
10.30

Za zdravie a B. pomoc pri príležitosti 40. a 60. rokov života
+ Anna a Jakub Hupkoví

____

úmysel
Za farníkov
+František Tomaškovič, manželka Rozália a dcéra Ruženka
_____



Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní od 15.00 hod. do 16.00 hod. bude vyložená Najsv.
Sviatosť Oltárna k verejnej poklone. Adoráciu začneme modlitbou k Božiemu milosrdenstvu.



Prihláseným pútnikom do Medjugorie k duchovnej príprave na púť dávam do pozornosti knihu
„Moje srdce zvíťazí“. Nielen pútnici, ale všetci z vás si tento a ostatné ponúkané tituly kníh
k letnému duchovnému čítaniu môžete zakúpiť v strede kostola.



V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Kto by chcel pomôcť
ako dobrovoľník, viac info na výveskách. Zároveň predbežne informujem, že na Národný pochod
za život pôjdeme spoločne autobusom.



V nedeľu 18. AUGUSTA O 10.00 HOD. sa uskutoční tradičná PÚŤ KU KAPLNKE NANEBOVZATIA
PANNY MÁRIE - K PUSTÉMU KOSTOLÍKU. Slávnostnú sv. omšu bude slúžiť vdp. ThDr. Anton
Solčiansky. PEŠIA PÚŤ začne ako zvyčajne na námestí pri Trojičnom stĺpe o 8.45 hod. Pozývam
všetkých farníkov! Informácie o púti sú na výveskách.



Program pri kaplnke sa začne už v sobotu 17. augusta: o 18.00 hod. pobožnosť Krížovej cesty
a po jej skončení bude nasledovať svätá omša.



Ak chce niekto pomôcť pri organizovaní agapé, upiecť niečo slané alebo sladké, môže sa prihlásiť
u p. Zelískovej na tel. č. 0905 265 703. Vďaka za ochotu a pomoc.



Kvôli púti o dva týždne 17. augusta v sobotu večer a v nedeľu 18. augusta dopoludnia sv. omše
vo farskom kostole nebudú. Tým, ktorí sa púte nemôžu zúčastniť, odporúčam prísť na sv. omšu
v nedeľu o 7.30 hod. do kláštorného kostola.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 20, 80 a 10 €. Vďaka!

