
Oznamy na 33. nedeľu v období cez rok 
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

 

Ne 
19.11.2017 

8:00 †   František Škodler, výročná (slovenská) 
10:00 Za farníkov (chorvátska) 

Po 
20.11.2017 

18:00 †   Jozef a Anna Popluhárovi, ich dcéra Magdaléna 
a Mikuláš a Mária Wuketichovi (chorvátska) 

Ut 
21.11.2017 

18:00 †   súrodenci Alojz, Mária, Jozef, Rozália, Anna 
a Irena (maďarská) 

St 
22.11.2017 

18:00 †   Šimon a Katarína Jankovičovi a ich zomrelé 
deti (latinská) 

Št 
23.11.2017 

18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

18:30 †   rodičia Juračkovi a František a Jozef 
(slovenská) 

Pia 
24.11.2017 

18:00 †   Štefan Novák a jeho rodičia (slovenská) 

So 
25.11.2017 

18:00 †   Šimon a Alžbeta Vareničovi a Ján Kuzmič 
(slovenská) 

Ne 
26.11.2017 

8:00 Za farníkov (slovenská) 
10:00  †   Štefan a Katarína Warenitsovi a ich rodičia a 

deti (chorvátska) 
 
V pondelok je sv. Krišpín, biskup a mučeník; v utorok je Obetovanie 

Panny Márie; v stredu je sv. Cecília, panna a mučenica; vo štvrtok je sv. 
Klement I., pápež a mučeník; v piatok je sv. Ondrej Dung-Lak a spol., mučeníci 
a sv. Emília; v sobotu je sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica; v nedeľu 
je Krista Kráľa.   

V Svätomartinskej zbierke v minulú nedeľu ste prispeli čiastkou vo výške 
436,80 eur. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!  

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. 
Stretnutia birmovancov v novembri sú 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.  

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-2017-
prihlasovanie/ 

 
 
 


