
Oznamy na 5. pôstnu nedeľu 
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

 
Ne 

18.3.2018 
8:00 Za farníkov (slovenská) 
10:00  †   Jozef Wolf a jeho rodičia (chorvátska) 

Po 
19.3.2018 

18:00 †   Jozef Jankovich a jeho rodičia 
(chorvátska) 

Ut 
20.3.2018 

18:00 †   Alžbeta Ondrušeková a Alexander Ondrušek 
(maďarská) 

St 
21.3.2018 

17:20 Pobožnosť krížovej cesty 
18:00 †   Margita a Pavel Haászovi a zosnulí členovia 

rodiny (latinská) 
Št 

22.3.2018 
18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou  
18:30 †   Štefan Višpel a rodičia (slovenská) 

Pia 
23.3.2018 

17:20 Pobožnosť krížovej cesty 
18:00 †   Jozef Mikišits a Jozef Veisz, kňazi 

 (slovenská) 
So 

24.3.2018 
11:00 Veľkonočná sv. spoveď od 11:00 h. do 12:30 h. 
18:00 †   František a Katarína Židekovi (slovenská) 

Ne 
25.3.2018 

8:00 †   Viliam Barčin (slovenská) 
10:00 Za farníkov (chorvátska) 

 
V pondelok je sv. Jozef, ženích Panny Márie; v utorok je sv. 

Archip; v stredu je sv. Serapion, pustovník; vo štvrtok je sv. Lea 
Rímska, vdova; v piatok je sv. Turibius de Mongrovejo, biskup; 
v sobotu je sv. Katarína Švédska, panna; v tomto týždni bude Nedeľa 
utrpenia Pána (Kvetná nedeľa).   

Dnes, 18. marca 2018, je 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.  

Birmovka v našej farnosti bude v sobotu, 21. apríla 2018, 
o 15:00 hod. Organizáciu slávnosti za rodičov má na starosti pani 
Marcela Škodlerová. Každý, kto ide na birmovku a nebol pokrstený 
v Jarovciach, nech donesie svoj krstný list najneskôr do 10. apríla 
2018. 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. 

Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník 
kampane „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktorá pripomína, 
prejavuje a šíri úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a 
preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vďaku za život môžeme 
vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac 
informácií nájdete na stránke www.25marec.sk. (Plagát je na 
výveske). 

Toho roku si pripomíname 30. výročie Sviečkovej manifestácie. 
Pri tejto príležitosti sa budú konať viaceré podujatia. V piatok 
(23.marca) bude o 19.00 hod. sv. omša u Kapucínov a po nej 
sviečkový sprievod k pamätníku na Námestí Eugena Suchoňa. V 
sobotu o 15.30 hod. bude na Hviezdoslavovom námestí rekonštrukcia 
tejto historickej udalosti s dobovými autami a uniformami. V nedeľu o 
10.30 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský 
sláviť o 10.30 hod. sv. omšu v Katedrále sv. Martina. V nedeľu 
popoludní sa o 15.00 hod. na Rybnom námestí uskutoční modlitbové 
zhromaždenie Združenia Máriina doba a o 18.00 hod. bude 
spomienkové stretnutie pri pamätníku Sviečkovej manifestácie v 
Bratislave. Bližšie informácie sú na www.svieckovamanifestacia.sk.  

V piatok 23. marca 2018 sa bude od 12.00 do 14.00 hod. konať v 
refektári kláštora Milosrdných bratov v Bratislave dobročinné pôstne 
podujatie s názvom „Pôstna polievka“. Plagát s pozvaním a 
informáciami je v prílohe. 

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. 

 
 


