Oznamy na 32. nedeľu v období cez rok
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk

Ne

8:00 † kňaz Vojtech Szitás (slovenská)
12.11.2017 10:00 Za farníkov (chorvátska)
18:00 † Mikuláš a Mária Wuketichovi a ich rodičia
Po
13.11.2017
z obidvoch strán (chorvátska)
18:00 † Jozef a Mária Lovásikovi a rodičia z obidvoch
Ut
14.11.2017
strán (maďarská)
18:00 † Violetta Strelková
St
15.11.2017
(latinská)
18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
Št
16.11.2017 18:30 † Matej a Alžbeta Haászovi, ich rodičia, pravnuk
Peter a zať Ján (slovenská)
18:00 † Pavol a Katarína Horvátovi a rodičia z obidvoch
Pia
17.11.2017
strán (slovenská)
18:00 † Alžbeta a Róbert Jankovičovi (slovenská)
So
18.11.2017

Ne

8:00 † František Škodler, výročná (slovenská)
19.11.2017 10:00 Za farníkov (chorvátska)
V pondelok je sv. Stanislav Kostka a sv. Lívia, panna; v utorok je sv.
Teodotus, mučeník; v stredu je sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi; vo
štvrtok je sv. Margita Škótska, kráľovná a sv. Gertrúda, panna; v piatok je sv.
Alžbeta Uhorská, rehoľníčka; v sobotu je výročie posviacky bazilík sv. Petra
a sv. Pavla, apoštolov a bl. Karolína, mučenica; v nedeľu je Sv. Mechtilda
(Matilda), rehoľníčka a mystička.
Dnes, 12.11.2017 je tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej
účelom je v tomto roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom
vracajúcim sa do svojich domovov.
Dnes, 12.11.2017, o 18:30 hod. bude v Bratislave, vo františkánskom
kostole sv. omša na počesť sv. Huberta patróna poľovníkov. Na sv. omši bude
účinkovať spevácky zbor Chorus Cantilena z Jaroviec. Ste srdečne pozvaní!
Kto by mal záujem o vykonávanie výzdoby kostola, nech sa prihlási
v sakristii. Ďakujem za Vašu ochotu.
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.
Stretnutie birmovancov v novembri bude na fare v sobotu 11.11.2017 o 19:00
hod. a v sobotu 25.11.2017 o 19:00 hod. Každý si môže vybrať jeden
z uvedených termínov. Na obidvoch stretnutiach sa bude preberať tá istá téma.

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

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí organizuje nový
ročník koledníckej akcie Dobrá novina s pozvaním aktívne sa do nej
zapojiť. Podrobnosti si môžete prečítať na vývesnej tabuli.
Organizuje sa duchovná obnova pre rozvedených, ktorí žijú po
civilnom rozvode sami. Základné informácie a tiež prihlasovací
formulár je možné nájsť na stránke rodinkovo.webnode.sk
Pripravuje sa modlitbové stretnutie pre rozvedených a
znovuzosobášených. Uskutoční sa 19. novembra 2017 v Beckove v
Centre novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. Bližšie informácie sú na
plagáte pred kostolom.
V dňoch 2.-3. decembra sa v Kňazskom seminári v Bratislave
uskutoční Deň otvorených dverí pre miništrantov. Začiatok je v sobotu
o 9.00 hod. a koniec v nedeľu približne o 13.00 hod. Príspevok je 5€.
Cieľom podujatia je povzbudenie chlapcov v duchovnom živote a v
uvažovaní nad životným povolaním. Súčasťou programu je modlitba,
šport a intelektuálna formácia miništrantov. Udalosť Minfa Dod je
predĺžením a pripomienkou letných miništrantských táborov Minfa,
ktoré sa uskutočňujú každý rok pod vedením bohoslovcov
Bratislavského seminára. Prosíme o oboznámenie miništrantov s touto
udalosťou a o ich povzbudenie k účasti. Prihlásiť miništrantov je
možné
na
https://www.minfa.sk/minfa-dod/dod-2017prihlasovanie/
Nasledujúci týždeň (12.-19. novembra) je Týždňom Cirkvi pre
mládež. Pozývame mladých na celodiecézne podujatia (evanjelizačný
program Godzone v piatok 17. novembra od 18:00 v bratislavskej
Hant Aréne).
Pri tejto príležitosti dávame všetkým mladým do pozornosti
stránku mamnazor.sk, cez ktorú môžu vyjadriť svoje názory a reálne
tak malou kvapkou prispieť ku celocirkevnej synode o mládeži, ktorá
sa bude konať o rok v Ríme. Cirkev chce počúvať a váži si názor
každého mladého človeka.
Viac informácií je na plagáte na výveske.
Dnes, v nedeľu 12. novembra 2017 sa o 15.00 hod. uskutoční v
Katedrále koncert Katedrálneho zboru sv. Martina. Všetkých srdečne
pozývame.

