
Oznamy na 12. nedeľu v období cez rok 
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

 

Ne 
25.06.2017 

8:00 †   Ján a rodičia z obidvoch strán  
(slovenská) 

10:00  Za farníkov  
(chorvátska) 

Po 
26.06.2017 

18:00 †   rodičia Štefánia a Ján 
(maďarská) 

Ut 
27.06.2017 

18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre otca Štefana 
(chorvátska) 

St 
28.06.2017 

18:00 Na poďakovanie Panne Márii a prosba o ďalšiu pomoc 
(latinská) 

Št 
29.06.2017 

7:00 Za farníkov (slovenská) 
18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

(slovensko-chorvátska) 
18:30 †   Ján Pauhof (slovenská) 

Pia 
30.06.2017 

18:00 Za Božiu pomoc pre rodinu 
(slovenská) 

So 
01.07.2017 

18:00 Za poďakovanie a ďalšiu Božiu pomoc pre Viliama 
a Jána (slovenská) 

Ne 
02.07.2017 

8:00 
 

Za farníkov  
(slovenská) 

10:00 †   Mária a Šimon Radovichovi a ich rodičia 
(chorvátska) 

 
V pondelok je sv. Ján a Pavol, mučeníci a sv. Josemaría Escrivá de 

Balaguer, kňaz; v utorok je sv. Cyril Alexandrijský, učiteľ Cirkvi, Panna Mária 
Matka ustavičnej pomoci a sv. Ladislav, kráľ; v stredu je sv. Irenej, biskup 
a mučeník; vo štvrtok je prikázaný sviatok sv. Peter a sv. Pavol, apoštoli; 
v piatok sú Prví sv. mučeníci v Ríme a sv. Oto, biskup; v sobotu je sv. Oliver 
Plunkett, biskup a mučeník.      

 
Na budúcu nedeľu, 02.07.2017 je zbierka nazvaná „Halier sv. Petra“ 

určená pre potreby Svätého Otca. Pán Boh zaplať za Vaše milodary! 
 
V roku 2018, t.j. na budúci rok, na jar bude v našej farnosti birmovka.  
 
K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši. V sakristii si 

môžete zapisovať úmysly sv. omší na celý rok 2017.  
 



Mladým z farností Bratislavskej arcidiecézy, ktorí túžia pracovať 
na sebe a slúžiť, oznamujeme, že sa otvára na nový ročník BAŠky - 
Bratislavskej animátorskej školy. Prihlásiť sa dá do 16. júla 
prostredníctvom stránky www.mladezba.sk, kde je aj viac informácií 
o tomto programe, cez ktorý v našej arcidiecéze už prešlo za 8 rokov 
vyše 200 mladých.  

 
Pozývame veriacich na slávnosť Cyrilometodská ratolesť, ktorá 

sa bude konať v nedeľu 2. júla 2017 pri kostole sv. Margity 
Antiochijskej v Kopčanoch. O 15.00 hod. bude spoločná modlitba 
Korunky Božieho milosrdenstva a o 15.30 hod. začne svätá omša, 
ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup Mons. 
Stanislav Zvolenský. (Plagát je v prílohe mailu.)  

 


