
Oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu – Nedeľa Dobrého Pastiera 
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

 
Ne 

22.4.2018 
8:00 †   Ján Wuketich a syn Rastislav (slovenská) 
10:00 Za farníkov (chorvátska) 

Po 
23.4.2018 

18:00 †   Ján a Mária Wolfovi a ich rodičia  
(chorvátska) 

Ut 
24.4.2018 

18:00 Na úmysel (maďarská) 

St 
25.4.2018 

18:00 †   Marko a Mária Czafíkovi a ich zomrelé deti 
(latinská) 

Št 
26.4.2018 

18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou  
18:30 †  Fabián a Anna Wolfovi a ich rodičia (slovenská) 

Pia 
27.4.2018 

18:00 Za zdravie a Božiu pomoc (slovenská) 

So 
28.4.2018 

18:00 †   Jozef Karacsonyi, výročná (slovenská) 

Ne 
29.4.2018 

8:00 †   rodičia Poluchovi a Rakovskí (slovenská) 
10:00 Za farníkov (chorvátska) 

 
V pondelok je sv. Vojtech, biskup a mučeník; v utorok je sv. 

Juraj, mučeník a sv. Fidél zo Sigmaringenu, kňaz a mučník; v stredu 
je sv. Marek, evanjelista, neprikázaný sviatok; vo štvrtok je sv. Klétus, 
pápež; v piatok je sv. Zita, panna a služobnica; v sobotu je sv. Peter 
Chanel, kňaz a mučeník a sv. Gianna Berettová-Mollová, matka 
rodiny; v nedeľu je sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, 
spolupatrónka Európy.   

 
V sakristii si môžete zapisovať úmysly svätých omší na celý rok 

2018.  
K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši.  
 
V každý piatok bývajú sv. omše pre deti, bolo by dobré, keby ich 

navštevovali hlavne deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. 
 
 
 



V týždni od 16. - 22. apríla 2018 nás pápež František 
povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. 
Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety na 
modlitby na každý deň tohto týždňa formou zborníka a plagátov, ktoré 
sa nachádzajú na vývesnej tabuli pred kostolom.  

 
V našej arcidiecéze sa bude dňa 9. júna 2018 konať Kurz 

lektorov na RKCMBF UK. Kurz je prospešnou ponukou pre čitateľov 
Božieho slova pri sv. omši a pre záujemcov o túto službu. 
Prihlasovanie je možné prostredníctvom mailu na adrese 
kurzlektorov@iskra.sk. Účastnícky poplatok je 5,- Eur. Plagát je na 
výveske pred kostolom.  

 
Oznam pre veriacich vo farnostiach na území mesta 

Bratislavy Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na kresťanský 
akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý bude prebiehať 
od piatka 20. apríla až do soboty 28. apríla v divadle Malá scéna na 
Dostojevského rad v Bratislave. V priebehu týždňa vystúpia okrem 
iného kardinál Raymond Leo Burke a bývalý taliansky minister Rocco 
Buttiglione. Podrobný program celého festivalu možno nájsť na 
internetovej stránke www.bhd.sk.  

 
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. 

 
 


