Oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk

8:00 Za farníkov (slovenská)
Ne
13.5.2018 10:00 † Anezia a Karol Wolfovi a ich rodičia
(chorvátska)
18:00 † súrodenci Mária a Peter Lisickí (chorvátska)
Po
14.5.2018
18:00 † súrodenci Alojz, Mária, Irena, Rozália, Jozef
Ut
a Anna Lovásikovi (maďarská)
15.5.2018
18:00 † František Krisztín a zosnulí členovia z rodiny
St
16.5.2018
Krisztínovej a Pirinyiovej (latinská)
18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
Št
17.5.2018 18:30 †
František Novák, syn František a zosnulí
18:00
Pia
18.5.2018
18:00
So
19.5.2018
8:00
Ne
20.5.2018
10:00

členovia z rodiny Zalkovej (slovenská)
† Ján a Mária Warenichovi a syn Štefan
(slovenská)
† Jozef Gágo, manželka Margita, dcéra Magda
a zaťovia František, Július a Michal (slovenská)
† Andrej a Helena Werebovi a švagor Bartolomej
Lukáč (slovenská)
Za farníkov (chorvátska)

V pondelok je sv. Matej, apoštol, neprikázaný sviatok; v utorok
je sv. Izidor, roľník; v stredu je sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník
a sv. Andrej Bobola, kňaz a mučeník; vo štvrtok je sv. Paschal
Baylonský, rehoľník; v piatok je sv. Ján I., pápež a mučeník a sv.
Klaudia, mučenica; v sobotu je sv. Celestín V. a sv. Urban I., pápeži;
v nedeľu je sv. Bernardín Sienský, kňaz a sv. Lýdia. Na budúcu
nedeľu je slávnosť Zoslanie Ducha Svätého (Turíce).
Dnes, 13.5.2018 je Deň matiek. Všetkým Vám, milé sestry
prajem veľa radosti z Vašich detí, vnúčat a pravnúčat!
Dnes, 13.05.2018, je zbierka na katolícke masmédiá. 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 každý piatok bývajú sv. omše pre deti, bolo by dobré, keby ich
navštevovali hlavne deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ustanovila
povinnú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorá sa
bude sláviť v pondelok po Turičnej nedeli (Svätodušný pondelok).
Omšový formulár o Panne Márii Matke Cirkvi je už súčasťou
aktuálneho vydania Rímskeho misála a nachádza sa medzi votívnymi
omšami.
Pozývame miništrantov zúčastniť sa letného tábora MinFa, ktorý
pripravujú bohoslovci Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v
Bratislave. Podrobnosti sú na plagáte pred kostolom.
TV LUX pozýva na púť do Šaštína z príležitosti 10. výročia
svojej existencie. Púť sa uskutoční v sobotu 19. mája v pútnickom
areály v Šaštíne. (Presný program sa nachádza na plagáte na výveske
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.

