
Oznamy na 28. nedeľu v období cez rok 
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

 

Ne 
15.10.2017 

8:00 †   Andrej a Terézia Karácsonyiovi (slovenská) 
10:00 Za farníkov (chorvátska) 

Po 
16.10.2017 

14:00 † Peter Matuška – pohrebná sv. omša a pohreb 
18:00 †   František Harer a jeho rodičia (chorvátska) 

Ut 
17.10.2017 

18:00 Panne Márii s prosbou o ďalšiu pomoc pre 
novomanželov (maďarská) 

St 
18.10.2017 

18:00 †   Jozef Matejčík, Matej, Jozef a František 
(latinská) 

Št 
19.10.2017 

18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 
18:30 †   Ján Lukej, 10. výročie, a rodičia z obidvoch 

strán (slovenská) 
Pia 

20.10.2017 
18:00 †   Mária Rakovská a zomrelí členovia z rodín 

Rakovskej a Adamcovej (slovenská) 
So 

21.10.2017 
16:00 Sobáš bez sv. omše 
18:00 †   Alžbeta Schmögerová, výročná 

(slovenská) 
Ne 

22.10.2017 
8:00 
 

†   Ján Škodler  
(slovenská) 

10:00  Za farníkov (chorvátska) 
V pondelok je sv. Hedviga a sv. Margita Mária Alacoque, rehoľníčky; 

v utorok je sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník; v stredu je sv. Lukáš, 
evanjelista; vo štvrtok je sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kňazi a spoločníci, 
mučeníci; v piatok je sv. Vendelín; v sobotu je sv. Hilarion a sv. Uršuľa.    

Na budúcu nedeľu, 22.10.2017, je misijná nedeľa, z tejto príležitosti 
bude zbierka na misie. Pán Boh zaplať za Vaše milodary! 

Kto by mal záujem o vykonávanie výzdoby kostola, nech sa prihlási 
v sakristii.    

V každý piatok bývajú sv. omše pre deti, bolo by dobré, keby ich 
navštevovali aj deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. V roku 
2018, t.j. na budúci rok, na jar bude v našej farnosti birmovka.  

Dnes, 15.10.2017, sa uskutoční púť k Panne Márii Mariacellskej do 
Cogrštofu v Rakúsku. Autobus odchádza o 13:30 hod. od kultúrneho domu 
v Jarovciach. Zapísať sa môžete v sakristii, cestovné bude určené v autobuse.    

K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši. V sakristii si 
môžete zapisovať úmysly sv. omší na celý rok 2017.  

 



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. 

 
Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov 

biskupov už pätnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za 
nenarodené deti. Jej cieľom je pripomenúť si osud nenarodených detí, 
ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate a modliť sa za ich 
rodiny a za zmenu zmýšľania tých, ktorí podporujú alebo priamo sa 
podieľajú na vykonávaní potratov. Spomienku na zomrelé nenarodené 
deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra, v deň 
Spomienky na všetkých verných zosnulých, zapálením sviečky a 
modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny alebo v 
spoločenstve. Originálnu symbolickú sviečku s logom kampane v 
sklenenom (4 eurá) alebo plastovom (1 euro) prevedení si môžete 
zakúpiť od dobrovoľníkov Fóra života a podporiť tak aktivity a 
projekty ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti života od počatia. 
Viac informácií nájdete na stránke: www.sviecka.forumzivota.sk. (v 
prílohe sú informácie o konaní Večerov milosrdenstva a tiež ďalšie 
informačné plagáty) 

 
 


