
Oznamy na 20. nedeľu v období cez rok 
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

Ne 
20.08.2017 

8:00 Za farníkov  
(slovenská) 

10:30 †   Katarína a Šimon Hásovi a ostatní zosnulí 
členovia z rodiny (chorvátska) 

Po 
21.08.2017 

5:30 Za pútnikov (slovenská) 
18:00 Panne Márii na poďakovanie s prosbou o ďalší 

príhovor (chorvátska) 
Ut 

22.08.2017 
18:00 Na poďakovanie za preukázané dobrodenia 

(maďarská) 
St 

23.08.2017 
18:00 †   Janko Matuška a manželka Margita  

(slovenská) 
Št 

24.08.2017 
18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 
18:30 †   Elena a Vojtech Masárovi 

(slovenská) 
Pia 

25.08.2017 
18:00 †   Gertrúda Matušková (slovenská) 

So 
26.08.2017 

18:00 †   Michal a Anna Hegyi, syn Ladislav, vnučka 
Helena a pravnuk Imrich (slovenská) 

Ne 
27.08.2017 

8:00 
 

†   Klára a Jozef Ilešovi 
(slovenská) 

10:00  Za farníkov (chorvátska) 
 
V pondelok je sv. Pius X., pápež; v utorok je Panna Mária Kráľovná; 

v stredu je sv. Ružena Limská, panna; vo štvrtok je sv. Bartolomej, apoštol; 
v piatok je sv. Ľudovít, kráľ a sv. Jozef Kalazanský, kňaz; v sobotu je sv. 
Anastáz, mučeník; v nedeľu je sv. Monika.  

Dnes, 20.08.2017 je druhá sv. omša o 10:30 hod. Srdečne ste pozvaní na 
túto slávnostnú bohoslužbu, prídu aj pozvaní kňazi a veriaci predovšetkým 
z Čunova. Po sv. omši bude procesia a agapé. Zajtra, v pondelok, 21.8.2017 peší 
pútnici vezmú putujúci sochu Panny Márie do Mariazellu.  

Dnes, 20.08.2017 je aj dobrovoľná zbierka na úhradu nákladov spojených 
s odovzdaním sochy Panny Márie v Mariazelli, zvyšok zbierky bude venovaný 
na baziliku v Mariazelli. 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.  
 



 
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, a to čo najskôr z dôvodu objednania 
autobusov s dostačujúcou kapacitou.  

   
Televízia LUX pozýva na každoročnú Púť s relikviou sv. Jána Pavla 

II. do Rajeckej Lesnej. Púť sa uskutoční v sobotu 26.augusta. V rámci 
programu sa môžete okrem známych tvárí televízie tešiť na prednášku o. 
Michala Zamkovského na tému TOTUS TUUS, hudobnú skupinu F6, 
spoločné modlitby, vystúpenie heligonkáry Alexandry Ondrušovej, chýbať 
nebude aj program pre deti s eRko animátormi a Klbkom, vyvrcholením 
programu je slávnostná sv. omša s p. Václavom Hypiusom. Viac 
informácii o Púti nájdete na web stránke púte put.tvlux.sk, kde je možné 
sa aj zaregistrovať a to najneskôr do 15.augusta 2017. (Plagát je v prílohe.) 

 
Slovenská katolícka charita (SKCH) srdečne pozýva na podujatie s 

názvom „Móda alebo odpad?“, ktoré sa uskutoční v záhrade SKCH na 
Kapitulskej ulici budúcu nedeľu 20. augusta o 15:00. Môžete sa tešiť na 
príjemné popoludnie a na originálnej módnej prehliadke presvedčiť, že aj 
použité šatstvo môže byť štýlové. Dozviete sa viac o pracovnej terapii, 
ktorá klientom charity navracia stratenú dôstojnosť a pomáha im zaradiť sa 
späť do života. Výťažok z akcie Charity bude venovaný na podporu 
činnosti Skladu solidarity a dielní, v ktorých sa angažujú klienti charity, 
zvlášť obete obchodovania s ľuďmi.  

 


