Oznamy na 6. nedeľu v období cez rok
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk

8:00 † Štefan a Matilda Puhovi a synovia Ján a Ernest
Ne
(slovenská)
11.2.2018
10:00 Za farníkov (chorvátska)
18:00 † Rudolf Koháry, jeho rodičia a brat Otto
Po
12.2.2018
(chorvátska)
16:00 Sobáš bez sv. omše
Ut
13.2.2018 18:00 † Zdenko Király (maďarská)
18:00 † Albína Kolečkařová a starí rodičia
St
14.2.2018
Plankenauerovi a Volfovi (latinská)
18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
Št
15.2.2018 18:30 † Anton Jaborek a jeho rodičia (slovenská)
18:00 † Jozef Jánošík a Anna Bendželová
Pia
16.2.2018
(slovenská)
18:00 † Ján Németh a jeho rodičia (slovenská)
So
17.2.2018
8:00 † Frederika a Michal Wolfovi a ich rodičia
Ne
18.2.2018
(slovenská)
10:00 Za farníkov (chorvátska)
V pondelok je sv. Eulália, mučenica; v utorok je sv. Benignus,
kňaz a mučeník; v stredu je sv. Valentín, mučeník a je aj Popolcová
streda, začiatok pôstneho obdobia, deň prikázaného pôstu, počas sv.
omše bude obrat posypania popolom; vo štvrtok je sv. Faustín, kňaz
a sv. Jovita, diakon, mučeníci; v piatok je sv. Juliana, panna
a mučenica; v sobotu je sedem zakladateľov Rehoľe služobníkov
Panny Márie a sv. Alexej a spoločníci; v nedeľu je sv. Bernadeta
Soubirousová, panna.
Na budúcu nedeľu, 18.02.2018, bude v našej farnosti jarná
zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
V sakristii si môžete zapisovať úmysly svätých omší na celý rok
2018. K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši.
V roku 2018, na jar bude v našej farnosti birmovka. Stretnutia
birmovancov vo februári sú na fare v sobotu 10.02.2018 o 19:00 hod.
a v sobotu 24.02.2018 o 19:00 hod. Každý si môže vybrať jeden

z uvedených termínov. Na obidvoch stretnutiach sa bude preberať tá
istá téma.
V každý piatok bývajú sv. omše pre deti, bolo by dobré, keby ich
navštevovali hlavne deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.
Do 28.02.2018 je možné pre žiakov základnej školy prihlásiť sa
na biblickú súťaž s názvom „Biblia pre všetkých“. Informácie sú na
tabuli pred kostolom.
Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne
obdobie už siedmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku.
Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú
v chudobe. V rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie premeniť
na konkrétny skutok lásky a odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či
inú drobnosť môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do papierovej
krabičky. Tento, možno vo Vašich očiach malý dar, pomôže deťom
a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sme
spoločne vyzbierali sumu viac ako 250 tisíc Eur, vďaka ktorým
môžeme postaviť novú budovu škôlky a odborné učebne, kde
ponúkneme dvojnásobne viac deťom prístup ku vzdelaniu. Pre vás,
ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny
darček - hudobné CD, ktoré pripravili deti v Centre Nepoškvrneného
srdca Panny Márie ako poďakovanie podporovateľom. Pôstne
krabičky sú k dispozícii v predsieni kostola. Viac informácií nájdete
na plagáte a webovej stránke Charity (www.charita.sk).
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

