RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÝ JUR
Horné predmestie 18, 900 21 Svätý Jur
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FARSKÉ OZNAMY
22. nedeľa v cezročnom období
(1.9. – 8.9.2019)

dátum
1.9.
nedeľa
2.9. pondelok
3.9. utorok
4.9. streda
5.9. štvrtok
6.9. piatok
7.9. sobota
8.9.
nedeľa





















kalendár
22. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

_____

_____

Sv. Gregor Veľký

18.00
18.00
Sv. Matka Tereza z Kalkaty 18.00
____
18.00
Sv. Košickí mučeníci
18.00
23. NEDEĽA
9.00
V CEZROČNOM OBDOBÍ
10.30
____

„Kto sa povyšuje,
bude ponížený, a kto sa
ponižuje, bude povýšený.“
(Lk 14,1.7-14)

úmysel
Za farníkov
+ Ignác a Mária Barokoví a syn Juraj
_____

Za členov Máriinej légie
+ bratia Ján a Jakub
+ Alex Žák a za Božiu pomoc pre rodinu
Poďakovanie za 90 rokov života
+ Štefan
Za farníkov
+ Anna Jaslovská a rodičia

Dnes je Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva.
Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní od 15.00 hod. do 16.00 hod. bude adorácia pred sviatosťou
oltárnou. Poklonu začneme modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.
Dnes po skončení adorácie je na fare stretnutie pre starších farníkov.
Vo štvrtok po večernej sv. omši o 19.15 hod. sú na fare Modlitby otcov.
V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Počas týždňa spovedám hodinu pred sv. omšami. Osobitne
pozývam žiakov a študentov. Chorých po domácnostiach spovedám v piatok.
Od budúcej nedele, na obdobie školského roku – ako po minulé roky – deti dostanú knižočku, do ktorej
si budú lepiť farebné samolepky z nedeľných evanjelií.
V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Kto by chcel pomôcť ako
dobrovoľník, viac info na výveskách.
Na Národný pochod za život pôjdeme spoločne autobusom. Prihlásiť sa môžete na stolíku v strede
kostola. Program: o 10.00 hod. sv. omša s otcami biskupmi v Inchebe. Sprievodný program začína
už o 12.30 hod, hlavný program o 13.30 hod., samotný Pochod o 14.30 hod., očakávané ukončenie
o 16.00 hod. až 16.30 hod.
Pozývame mladých našej arcidiecézy na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa tento rok
uskutoční v bratislavskej Rači v dňoch 20.-22. septembra ako jedno zo sprievodných podujatí Národného
pochodu za život zamerané na mladých. Pripravuje sa bohatý duchovný, formačný, ale aj zábavný
a hudobný program určený pre všetky skupiny mladých. Viac aktuálnych informácií o programe,
aj prihlasovaní postupne nájdete na stránke cliptime.sk.
Aj v nasledujúcom školskom roku vychádza katolícky časopis Rebrík. Je to jediný katolícky časopis pre
mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania
s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Rebrík nebudeme
objednávať deťom hromadne, ale osobne ho môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám
prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02 – 20 44 52 53. Plagát je
na výveske. Informácie sú na výveskách a ma letáku, ktorý si môžete zobrať pri východe z kostola.
Tým dospelým, čo cítia v sebe túžbu prijať svätý krst a žiť podľa evanjelia a neboli vychovávaní vo viere
a majú záujem o plnšie začlenenie do Krista a katolíckej Cirkvi, ponúkam prípravu na krst – katechumenát.
Táto príležitosť je i pre tých, ktorí sú síce pokrstení, ale neboli na prvom svätom prijímaní alebo neprijali
sviatosť birmovania. Je to možnosť aj pre tých, čo plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo a tiež i pre tých,
čo budú raz chcieť byť krstnými rodičmi a doteraz neprijali niektoré sviatosti. Chcem povzbudiť všetkých
tých, ktorým sa v mladosti nedostalo duchovej formácie, aby využili túto príležitosť. Prihlásiť sa je možné
v kostole po sv. omšiach alebo na fare.
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 100 €. Vďaka!

