Oznamy na 4. pôstnu nedeľu
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk

8:00 Panne Márii na poďakovanie a prosba o ďalšiu
Ne
pomoc (slovenská)
11.3.2018
10:00 Za farníkov (chorvátska)
18:00 † Ján a Alžbeta Haasz a syn Ján
Po
12.3.2018
(chorvátska)
18:00 † Valéria, Tomáš, Irena, Vojtech
Ut
(maďarská)
13.3.2018
17:20 Pobožnosť krížovej cesty
St
14.3.2018 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc (latinská)
18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
Št
15.3.2018 18:30 † Janka Jankovichová, výročná (slovenská)
17:20 Pobožnosť krížovej cesty
Pia
16.3.2018 18:00 † Judita Durdíková a jej rodičia
(slovenská)
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc, za pokoj v rodine a za
So
17.3.2018
urovnanie vzťahov (slovenská)
8:00 Za farníkov (slovenská)
Ne
18.3.2018 10:00 † Jozef Wolf a jeho rodičia (chorvátska)
V pondelok je sv. Teofan, mních; v utorok je sv. Patrícia
a Modesta, mučenice a sv. Nikefor, mučeník; v stredu je sv. Matilda
a sv. Lazár, biskup; vo štvrtok je sv. Klement Ján Mária Hofbauer,
kňaz a sv. Lujza de Marillac, rehoľníčka; v piatok je sv. Heribert,
biskup a sv. Tacián, mučeník; v sobotu je sv. Patrik, biskup; v nedeľu
je sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi.
V nedeľu, 18. marca 2018 sa bude z rozhodnutia Konferencie
biskupov Slovenska konať celoslovenská zbierka na pomoc
prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. 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 v marci sú na fare v sobotu 10.03.2018 o 19:00 hod.
a v sobotu 24.03.2018 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.
Rímskokatolícka
cyrilometodská
bohoslovecká
fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku
2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou
pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do
30.4.2018. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke
fakulty: www.frcth.uniba.sk.
Na výveske pred kostolom sa nachádza plagát s informáciami
pre veriacich o potravinovej zbierke, ktorú pripravila Bratislavská
arcidiecézna charita.
Tanečné divadlo ATak srdečne pozýva na premiéru novej
inscenácie o kráľovi Dávidovi. Príbeh hrdinu, vojaka, umelca,
hriešnika aj svätca je oblečený do netradičnej súčasnej javiskovej
podoby a podfarbený žalmami, ktoré špeciálne pre túto divadelnú
inscenáciu zhudobnila Dominika Gurbaľová. Predstavenie sa
uskutoční v nedeľu 18. marca 2018 v Dome kultúry Zrkadlový Háj o
19:00 hod. (Plagát je v prílohe.)
Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne
obdobie už siedmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku.
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).

