Oznamy na 18. nedeľu v období cez rok
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk

8:00 † Ján a Žofia Hanuliakovi
Ne
06.08.2017
(slovenská)
10:00 Za farníkov
(chorvátska)
18:00 † členovia z rodiny Krisztínovej, Pirinyiovej
Po
07.08.2017
a Bedřich (chorvátska)
18:00 Panne Márii Mariazellskej na česť a slávu
Ut
08.08.2017
s prosbou o príhovor za našu farnosť (maďarská)
18:00 † Ján a Anna Bankovičovi a ostatní zomrelí
St
09.08.2017
členovia z rodiny (latinská)
18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
Št
10.08.2017
(slovensko-chorvátska)
18:30 † Katarína a Matej Wispelovi
(slovenská)
18:00 Nebeskému otcovi na poďakovanie s prosbou
Pia
11.08.2017
o ďalšiu pomoc (slovenská)
18:00 † Rudolf Knotek, výročná
So
12.08.2017
(slovenská)
8:00 † Alžbeta
Ne
(slovenská)
13.08.2017
10:00 Za farníkov (chorvátska)
V pondelok je sv. Sixtus II., pápež a spoločníci, mučeníci;
v utorok je sv. Dominik, kňaz a sv. Viktorín; v stredu je sv. Terézia
Benedikta z Kríža, mučenica, patrónka Európy; vo štvrtok je sv.
Vavrinec, diakon a mučeník; v piatok je sv. Klára, panna, sv. Tibor,
mučeník a sv. Zuzana, mučenica; v sobotu je sv. Jana Františka de
Chantal, rehoľníčka.
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.

Organizujeme prepravu pútnikov na púť do Mariazellu v dňoch
26. – 27. augusta 2017.
V sobotu, 26.8.2017 je krížová cesta o 14:00 hod., o 19:00 hod.
má naša farnosť na starosti usporiadanie slávnostnej svätej omše, po
sv. omši je procesia.
V nedeľu, 27.8.2017 je slávnostná sv. omša o 10:00 hod.
s pánom biskupom Egídiom Zsifkovicsom, o 14:00 hod. sú litánie,
kde naša farnosť odovzdáva sochu putujúcej Panny Márie
Mariazellskej chorvátskej farnosti v Rakúsku Cogrštof (Zagersdorf).
V sobotu, 26.8.2017 je odchod autobusu z Jaroviec z pred
kultúrneho domu predobedom o 10:00 hod., návrat je v noci, cca.
o 01:00 hod.
V nedeľu, 27.8.2017 je odchod autobusu z Jaroviec z pred
kultúrneho domu ráno o 5:30 hod., návrat je večer, cca. o 19:00 hod.
Zapisovať sa môžete v sakristii.
Mladí z Komunity CENACOLO v Kráľovej pri Senci (Včelárska
Paseka) pozývajú veriacich spoločne prežiť nedeľu 13. augusta 2017
ako deň radosti a svedectiev, počas ktorého si pripomenú 10. výročie
komunity na Slovensku. Program slávnosti je na plagáte. Svätú omšu
o 10.30 hod. bude sláviť bratislavský arcibiskup metropolita Mons.
Stanislav Zvolenský.
V sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred
budovou parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6.
ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a
radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša
budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi
aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Nevynášame tmu,
zapaľujeme svetlo“. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na
stránke hrdinarodinu.sk. V prílohe je pripojený plagát.

