
Oznamy na Nedeľu utrpenia Pána (Kvetná nedeľa) 
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

 
Ne 

25.3.2018 
8:00  †   Viliam Barčin (slovenská) 
10:00 Za farníkov (chorvátska) 

Po 
26.3.2018 

18:00 †   Šimon Tomašič 
(chorvátska) 

Ut 
27.3.2018 

18:00 †   Imrich Káloci a jeho rodičia a zosnulí členovia 
z rodiny Vajašovej (maďarská) 

St 
28.3.2018 

17:20 Pobožnosť krížovej cesty 
18:00 Za psychické uzdravenie Cyrila (latinská) 

Št 
29.3.2018 

18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou  
18:30 †   rodičia Gejza a Anna Klapkovi (slovenská) 

Pia 
30.3.2018 

9:00 Pobožnosť krížovej cesty v uliciach Jaroviec so 
začiatkom o 9:00 h. pri kríži pri zbernom dvore 

17:00 Obrady Veľkého piatku (slovenská) 
So 

31.3.2018 
8:00 Poklona v Božom hrobe do 19:30 h. 
19:30 Veľkonočná vigília, na úmysel (slovenská) 

Ne 
01.4.2018 

8:00 †   Pavol Valla a jeho rodičia z obidvoch strán 
a ich zosnulé deti (slovenská) 

10:00 Za farníkov (chorvátska) 

 
V pondelok je sv. Emanuel, mučeník; v utorok je sv. Nikodém; 

v stredu je bl. Renáta, mučenica; v tomto týždni je Zelený štvrtok, 
Veľký piatok, Biela sobota a Veľkonočná nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania.   

V zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým 
utečencom ste v minulú nedeľu prispeli čiastkou vo výške 620,30 eur. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary! 

Na budúcu nedeľu, 01.04.2018, je veľkonočná farská ofera. 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 prinesie svoj krstný list najneskôr do 14. apríla 



2018. Stretnutia birmovancov v apríli sú na fare v sobotu 07.04.2018 
o 19:00 hod. a v sobotu 14.04.2018 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. 

 
Na Zelený štvrtok 29. marca o 9.30 hod. bude v Katedrále sv. 

Martina v Bratislave sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav 
Zvolenský spolu s diecéznymi a rehoľnými kňazmi Bratislavskej 
arcidiecézy svätú omšu svätenia olejov (Missa chrismatis), počas 
ktorej si kňazi obnovia kňazské sľuby a pán arcibiskup požehná a 
posvätí oleje používané pri vysluhovaní sviatostí. 

 
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. 

 
 


