Oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk

8:00 † rodičia Poluchovi a Rakovskí (slovenská)
Ne
14.05.2017 10:00 Za farníkov
(chorvátska)
8:00 Panne Márii na poďakovanie a za ďalší príhovor
Po
15.05.2017
(slovenská)
18:00 Božiemu milosrdenstvu s prosbou za zdravie na
Ut
16.05.2017
príhovor Panny Márie Matky Božieho milosrdenstva
pre Vlastu (maďarská)
18:00 † František Krisztin a zosnulí z rodiny Krisztínovej
St
a Piríniyovej (latinská)
17.05.2017
18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
Št
18.05.2017
(slovensko-chorvátska)
18:30 Panne Márii na poďakovanie s prosbou o ďalšiu
pomoc (slovenská)
18:00 † Ján a Mária Wareničovi a syn Štefan (slovenská)
Pia
19.05.2017
18:00 † Anna Mária Kruljacová
So
20.05.2017
(slovenská)
8:00 † Andrej a Helena Verebovi a zosnulí švagor
Ne
21.05.2017
Bartolomej Lukáč (slovenská)
10:00 † Matej Treuer a jeho rodičia
(chorvátska)

V pondelok je sv. Izidor, roľník; v utorok je sv. Ján Nepomucký,
kňaz a mučeník; v stredu je sv. Paschal Baylonský, rehoľník; vo
štvrtok je sv. Ján I., pápež a mučeník a sv. Klaudia, mučenica;
v piatok je sv. Urban I., pápež; v sobotu je sv. Bernardín Sienský;
v nedeľu j esv. Krištof Magallanes, kňaz a spoločníci, mučeníci.
V zbierke na seminár v minulú nedeľu, 07.05.2017 ste prispeli
čiastkou vo výške 487,35 eur. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši.
V sakristii si môžete zapisovať úmysly sv. omší na celý rok
2017.

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v
spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky,
ktorá sa uskutoční 20.5.2017. Putovať môžete buď z Rače od
amfiteátra od 8.30 alebo z námestia pred kostolom sv. Štefana v
Stupave od 09.30. Na ceste deti čakajú pútnické úlohy a v Marianke
budú pre ne pripravené stanovištia, kde sa dozvedia zaujímavosti o
Zjaveniach Panny Márie vo Fatime, a tiež vystúpenie detských
zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom spojená so
zasvätením Panne Márii. Z lásky k Pánovi Ježišovi, ktorú Mu máme
prejavovať aj službou chudobným, môžu deti priniesť so sebou ako
obetný dar sušené mlieko pre rodiny v núdzi. (v prílohe je plagát a
informačný list)
Oznamujeme veriacim, že na 100.výročie zjavení Panny Márie
vo Fatime, 13.05.2017, začalo slovenské vysielanie Rádia Mária,
ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky:
http://radiomariaslovakia.sk/

