
Oznamy na 24. nedeľu v období cez rok 
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

 
Ne 

17.09.2017 

8:00 †   Fridrich a Anna Chalupová, rod. Czafíková 
 (slovenská) 

10:00 Za farníkov  
(chorvátska) 

Po 
18.09.2017 

18:00 †   Ján Németh a ostatní zosnulí členovia z rodiny 
(slovenská) 

Ut 
19.09.2017 

15:30 Pohrebná sv. omša a obrady  
† Alžbeta Jankovichová  

18:00 †   členovia z rodiny Múcskovej (slovenská) 
St 

20.09.2017 
18:00 Terézia a Alojz Malovcovi (slovenská) 

Št 
21.09.2017 

18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 
18:30 †   Fabián a Anna Wolfovi a ich rodičia 

(slovenská) 
Pia 

22.09.2017 
18:00 †    otec Jozef Németh, syn Jozef a zať Zoltán 

(slovenská) 
So 

23.09.2017 
18:00 †   Agnesa Czafíkova a ostatní zosnulí členovia 

z rodiny (slovenská) 
Ne 

24.09.2017 
8:00 
 

Za farníkov  
(slovenská) 

10:00 †   zosnulí členovia z rodiny Mittendorferovej a 
Štreckovej (chorvátska) 

 
V pondelok je sv. Viktor III., pápež; v utorok je sv. Január, 

biskup a mučeník; v stredu je sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz, Pavol 
Chong Hasang a spoločníci, kórejskí mučeníci; vo štvrtok je sv. 
Matúš, apoštol a evanjelista; v piatok je sv. Emerám, biskup 
a mučeník; v sobotu je sv. Pio z Pietralciny, kňaz a sv. Línus, pápež.   

Dňa 23.09.2017 uzatvoria sviatostné manželstvo v Prešove pán 
Jozef Gál, bytom Jantárová 3, Bratislava – Jarovce a sl. Alexandra 
Kovalčíková, bytom Na Odálke 53, Fintice.  

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.  



 
Pozývame mladých miništrantov na tohtoročný MartinCup - 

arcidiecézny futsalový turnaj. Diecézne kolo sa uskutoční 14.10. 
(kategória mladší) a 21.10. (starší). Dekanátne kolo (najlepšie, keď 
prebehne v septembri) organizujú kňazi Komisie pre mládež, na 
ktorých sa v dekanáte treba obrátiť (mladezba.sk/o-nas). Viac info na 
mladezba.sk/martincup. V prílohe posielame aj pomocný plagát. 

 
Všetky deti našej arcidiecézy sú pozvané zapojiť sa do spoločnej 

modlitby – Milión detí sa modlí ruženec, ktorá sa bude konať 18. 
októbra 2017 o 9.00 hod. V prílohe sú pripravené materiály pre deti a 
organizácia ACN ponúka možnosť ich distribúcie spolu s desiatkami 
ruženca do farností a škôl, s tým, že objednať si ich treba do 
12.9.2017. Viac informácii môžete získať na adrese www.acn-
slovensko.org alebo mailom martinahatokova@hotmail.com u pani 
Kataríny Hatokovej. 

 


