
Oznamy na 4. pôstnu nedeľu 
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

 

Ne 
26.03.2017 

8:00 Za farníkov 
(slovenská) 

10:00 †   Jozef Wolf a jeho rodičia 
(chorvátska) 

Po 
27.03.2017 

18:00 †   Šimon Tomašič 
(chorvátska) 

Ut 
28.03.2017 

18:00 †   Imrich Káloci, jeho rodičia a zosnulí členovia z 
rodiny Vajašovej (maďarská) 

St 
29.03.2017 

17:25 Pobožnosť krížovej cesty (chorvátska) 
18:00 †   Ján Novák, výročná, a jeho rodičia Anton 

a Helena (latinská) 
Št 

30.03.2017 
18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

(slovensko-chorvátska) 
18:30 †   Peter (slovenská) 

Pia 
31.03.2017 

17:25 Pobožnosť krížovej cesty (slovenská) 
18:00 Na úmysel 

(slovenská) 
So 

01.04.2017 
18:00 †   František a Katarína Židekovi a ich rodičia 

(slovenská) 
Ne 

02.04.2017 
8:00 
 

†   Frederika a Michal              a ich rodičia  
(slovenská) 

10:00 Za farníkov 
(chorvátska) 

 
V pondelok je sv. Nikodém a sv. Rupert, biskup; v utorok je bl. 

Renáta, mučenica; v stredu je sv. Ludolf, biskup a mučeník; vo štvrtok 
je sv. Ján Klimak, opát a sv. Leonard Murialdo, kňaz; v piatok je sv. 
Benjamín, diakon a mučeník a sv. Balbína Rímska, panna a mučenica; 
v sobotu je sv. Hugo, biskup; v nedeľu je sv. František z Paoly, 
pustovník.  

 
K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši. 
 
V sakristii si môžete zapisovať úmysly sv. omší na celý rok 

2017.  



Pozývame mladých na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa bude konať 
vo Svätom Jure 12.-14. mája 2017, teda v čase 100. výročia fatimských zjavení. Heslo 
stretnutia – „S TEBOU“ - znamená pozvanie pre každého mladého, aby prišiel a prehĺbil svoj 
vzťah k Bohu a tiež vzájomné vzťahy v spoločenstve Cirkvi. Zvýhodnená registrácia prebieha 
do 16. apríla. Viac informácií o programe aj o registrácii je na stránke www.cliptime.sk. 

 
Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude v piatok 31. marca 2017 od 

12:00 do 14:00 h podávať pôstnu polievku u Milosrdných bratov v Bratislave (vchod z 
Námestia SNP 11). Výnos z polievky podporí pôstnu iniciatívu Katolíckeho hnutia žien 
Slovenska Podeľme sa! Viac informácii:  

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170310025 

http://piatok.kbs.sk/uploads/images/polievka_kbs.pdf 
https://www.facebook.com/events/736129533218462/  
 
 
 
 
 


