Oznamy na 3. pôstnu nedeľu
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk

8:00 Za farníkov
Ne
19.03.2017
(slovenská)
10:00 † Jozef Jankovich, jeho rodičia a sestra Katarína
(chorvátska)
18:00 Na poďakovanie sv. Jozefovi s prosbou o zdravie
Po
a Božie požehnanie (chorvátska)
20.03.2017
18:00 Na poďakovanie Panne Márii a prosba o ďalšiu
Ut
21.03.2017
pomoc (maďarská)
17:25 Pobožnosť krížovej cesty (chorvátska)
St
22.03.2017 18:00 Na úmysel (latinská)
18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
Št
23.03.2017
(slovensko-chorvátska)
18:30 Na úmysel (slovenská)
17:25 Pobožnosť krížovej cesty (slovenská)
Pia
24.03.2017 18:00 † Judita Durdíková a jej rodičia
(slovenská)
18:00 † Matej a Katarína Novákovi
So
25.03.2017
(slovenská)
8:00 Za farníkov
Ne
26.03.2017
(slovenská)
10:00 † Jozef Wolf a jeho rodičia
(chorvátska)
V pondelok je sv. Jozef, ženích Panny Márie, neprikázaný
sviatok; v utorok je sv. Serapion, pustovník; v stredu je sv. Lea
Rímska, vdova; vo štvrtok je sv. Turibius de Mongrovejo, biskup;
v piatok je sv. Katarína Švédska, panna; v sobotu je Zvestovanie Pána,
neprikázaný sviatok; v nedeľu je sv. Emanuel, mučeník.
K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši.
V sakristii si môžete zapisovať úmysly sv. omší na celý rok
2017.

Pri príležitosti príchodu pápežskej nadácie ACN – Aid to the
Church in Need (Kirche in Not) Vás srdečne pozývame na
pontifikálnu svätú omšu v Dóme sv. Martina v Bratislave dňa
25.3.2017 o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup
Mons. Stanislav Zvolenský. Vzácnym hosťom bude arcibiskup JeanAbdo Arbach, arcibiskup melchitskej gréckokatolíckej cirkvi z
Homsu, zo Sýrie. Stretnúť ho a vypočuť si jeho svedectvo môžete: v
piatok, 24.3. po sv. omši o 17. 30 u saleziánov na Mamateyovej ul., v
nedeľu, 26.3., po svätej liturgii v gréckokatolíckom Katedrálnom
chráme Povýšenia sv. Kríža a v pondelok, 27. 3. o 19.45 v UPC
(Mlynská dolina).
Tanečné divadlo ATak pripravilo novú inscenáciu o
blahoslavenej sestre Zdenke s názvom Chcela by som letieť, ktorú si
záujemcovia môžu prísť pozrieť do DK Zrkadlový Háj (BratislavaPetržalka) v nedeľu 26.3.2017 o 19.00 hod. Vstupné je 7 Eur.
Spoločenstvo Modlitby matiek z Komunity útecha pozýva na
spoločné modlitby do Kostola Loretánskej Panny Márie u uršulínok
na Uršulínskej ul. 1 v piatok 24.3. až nedeľu 26.3. vždy o 17.00 hod.

