Oznamy na 2. nedeľu v období cez rok
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk
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8:00 † Ján Pauhof a jeho rodičia (slovenská)
10:00 Za farníkov (chorvátska)
18:00 Na poďakovanie za preukázané dobrodenia
(chorvátska)
18:00 Na úmysel (maďarská)
18:00 † František a Františka Škodlerovi a ich zomrelé
deti (latinská)
18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
18:30 † Emil Schwartz (slovenská)
18:00 Na úmysel (slovenská)
18:00 † Anton a Alžbeta Treuerovi a sestra Anna
(slovenská)
8:00 † Rudolf Vanek a dcéra Zlatka (slovenská)
10:00 Za farníkov (chorvátska)

V pondelok je sv. Arnold Janssen; v utorok je sv. Marcel I.,
pápež; v stredu je sv. Anton, opát; vo štvrtok je sv. Priska, mučenica
a sv. Margita Uhorská, panna; v piatok je sv. Márius, Marta, Audifax
a Abakus, mučeníci; v sobotu je sv. Fabián, pápež a mučeník a sv.
Šebastián, mučeník; v nedeľu je sv. Agnesa Rímska, panna a
mučenica.
V každý piatok bývajú sv. omše pre deti, bolo by dobré, keby ich
navštevovali hlavne deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.
V sakristii si môžete zapisovať úmysly svätých omší na celý
rok 2018.
V roku 2018, na jar bude v našej farnosti birmovka. Stretnutia
birmovancov v januári sú na fare v sobotu 13.01.2018 o 19:00 hod.
a v sobotu 27.01.2018 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.

Cirkevné konzervatórium v Bratislave-Petržalke na Beňadickej
ulici č. 16 pozýva chlapcov a dievčatá končiace základnú školu, ktoré
majú hudobný alebo herecký talent na Deň otvorených dverí, ktorý sa
bude konať v sobotu 27.1.2018 od 9:00 hod. do 15:00 hod.
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
v Bratislave na Vazovovej ulici č. 12 pozýva chlapcov končiacich
základnú školu na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať
v stredu, 24.1.2018 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Vo štvrtok 18. januára sa začína registrácia na Národné stretnutie
mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018. Pozývame
všetkých mladých prihlásiť sa čím skôr za výhodných podmienok
(registrácia v prvý deň 18. januára je za 18 €, potom sa zvýši). Viac
informácií o celom podujatí aj o Odvážnom roku je na stránke
narodnestretnutiemladeze.sk.
Púť do Svätej zeme sa organizuje v dňoch 13.-20.marca 2018
pod vedením Mons. Jozefa Jančoviča, prodekana Bohosloveckej
fakulty Univerzity Komenského. Záujemcovia sa môžu hlásiť priamo
v cestovke:
AWERTOUR, spol. s r.o., Radlinského 28, 811 07 Bratislava, tel:
+421 (0)2 52492922, mobil: +421 911 285 240, www.awertour.sk
Dňa 1.decembra bola zverejnená tretia katechéza tzv. Odvážneho
roku, ktorá je súčasťou prípravy na Národné stretnutie mládeže P18.
Jadrom katechéz je Jánovo evanjelium prepojené s témou vody a
odvahy (O2H). Obsahujú list pre mladých od konkrétneho autora,
ktorý sa venuje pastorácii mládeže na Slovensku, aktivity, adorácie,
piesne, divadlá... Viac informácií ako aj spomínané katechézy je
možné nájsť na webovej stránke:
https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/
Katechézy sú zverejňované vždy prvého dňa v mesiaci až do
júna 2018.

