Oznamy na 10. nedeľu v období cez rok
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk

Ne
10.6.2018
Po
11.6.2018
Ut
12.6.2018
St
13.6.2018
Št
14.6.2018

8:00 † Mária Pauhofová
10:00 Za farníkov (slovenská), 1. sv. prijímanie
18:00 † Alžbeta Nováková a jej rodičia Jakub a
Katarína (chorvátska)
15:00 † Terézia Karácsonyiová, 89 r. - pohrebná sv. omša
18:00 † Ján Warenich
18:00 † Ján Varenič a rodičia Štefan a Alžbeta
Vareničovi (latinská)
15:00 † Mária Pauhofová, 61 r. - pohrebná sv. omša
18:00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
18:30 † Anton, Katarína a Anna Vareničovi
18:00 † Alžbeta a Štefan Jankovichovi a ich zosnulé
Pia
15.6.2018
deti (slovenská)
18:00 † Pavla a František Jankovičovi (slovenská)
So
16.6.2018
8:00 Za farníkov (slovenská)
Ne
17.6.2018 10:00 † Ivan Morský, výročná (chorvátska)
V pondelok je sv. Barnabáš, apoštol a bl. Jolana; v utorok je sv.
Gašpar Bertoni, kňaz; v stredu je sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ
Cirkvi; vo štvrtok je sv. Valér a Rufín, mučeníci; v piatok je sv. Vít,
mučeník; v sobotu je sv. Neit, mučeník; v nedeľu je sv. Nikander a
Marcián, vojaci a mučeníci a zároveň je Deň otcov.
Rodičia birmovancov venovali na kostol 60 eur. Pán Boh zaplať
za Vaše milodary!
V pondelok, 11.06.2018, o 19:00 hod. je na fare stretnutie farskej
pastoračnej rady, vďaka za Vašu účasť.
V stredu, 13.6.2018, v čase približne od 7:00 hod. do 11:00 hod.
budú odlievať zvony pre náš kostol v poľskom meste Przemyśl, ul.
Słowackiego 46/1, vzdialenom od Bratislavy vyše 600 km. Tradične
sú prítomní pri tejto akcii aj zástupcovia farnosti. Kto by sa chcel
zúčastniť tejto akcie, nech sa čo najskôr prihlási v sakristii.
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.

Slovenská katolícka charita spolu s Bratislavskou arcidiecéznou
charitou nás srdečne pozývajú upriamiť našu pozornosť na sociálne
odkázaných ľudí a spôsoby pomoci, ktoré im tieto organizácie
poskytujú. Od dnes (10. 6. 2018) do 16. 6. 2018 prebieha Národný
týždeň charity. Počas tohto týždňa sa môžete stretnúť s pracovníkmi
Charity, porozprávať sa a spoznať projekty a aktivity, ktorým sa
katolícka charita venuje. V Bratislave bude možnosť dialógu v
pondelok a utorok na Primaciálnom námestí a v piatok a sobotu na
Hviezdoslavovom námestí v čase od 10:30 do 18:00 hod. Viac
informácií nájdete na stránke www.charita.sk. Tešíme sa na Vašu
účasť. (Plagát je na nástenke pred kostolom.)
Komunita Cenacolo nás všetkých srdečne pozýva na deň
otvorených dverí. Dňa 23.6.2018 o 14:00 hod. v Komunitnom dome
na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci sa otvárajú dvere pre
priateľov a rodičov Komunity Cenacolo. Čaká nás bohatý program
plný modlitby, ktorej hlavným bodom bude svätá omša s otcom
arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským. Okrem toho bude
program sprevádzaný tancom, spevom a biblickým predstavením,
ktoré si pre Vás pripravili chlapci z komunitného domu. (Plagát je na
nástenke pred kostolom.)
Pozývame miništrantov zúčastniť sa letného tábora MinFa, ktorý
pripravujú bohoslovci Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v
Bratislave. Podrobnosti sú na plagáte pred kostolom.
V piatok 15. júna 2018 sa uskutoční konferencia zdravotníckej
etiky a bioetiky s názvom "Etické otázky zdravotnej starostlivosti o
zraniteľného pacienta na Slovensku", ktorú už tradične pripravuje
Subkomisia pre bioetiku KBS pre odbornú i laickú verejnosť.

