
Oznamy na 12. nedeľu v období cez rok  
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

 
Ne 

24.6.2018 
8:00 Za šťastný priebeh operácie pre Františka (v 

slovenskom jazyku) 
10:00 Za farníkov (v chorvátskom jazyku) 

Po 
25.6.2018 

18:00 †   Anna a Pavel Haász (v chorvátskom jazyku) 

Ut 
26.6.2018 

18:00 †   Jozef Warenich (v maďarskom jazyku) 

St 
27.6.2018 

18:00 †   Alžbeta Šimková, výročná (v latinskom jazyku) 

Št 
28.6.2018 

18:00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 
18:30 Na úmysel (v slovenskom jazyku) 

Pia 
29.6.2018 

7:00 Za farníkov (v slovenskom jazyku) 
18:00 Na úmysel 

So 
30.6.2018 

18:00 †   Ján Pauhof (v slovenskom jazyku) 

Ne 
01.7.2018 

8:00 †   Koloman a Helena Hegyiovi a zať Štefan (v 
slovenskom jazyku) 

10:00 Za farníkov (v chorvátskom jazyku) 

 
V pondelok je sv. Maxim, biskup a sv. Viliam, opát; v utorok je 

sv. Ján a Pavol, mučeníci a sv. Josemaría Escrivá de Balaguer, kňaz; 
v stredu je sv. Cyril Alexandrijský, učiteľ Cirkvi, sv. Ladislav, kráľ 
a Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci; vo štvrtok je sv. Irenej, 
biskup a mučeník; v piatok je prikázaný sviatok sv. Peter a Pavol, 
apoštoli; v sobotu je sv. Oto, biskup a Prví mučeníci Cirkvi v Ríme; 
v nedeľu je sv. Oliver Plunkett, biskup a mučeník.    

 
Dnes, 24.06.2018 je zbierka na dobročinné ciele Svätého Otca, 

nazvaná tiež „Halier sv. Petra“. 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. 



 
 
 
 
 
Pozývame Vás na DobroQVbazár, 28. júna o 18:00 hod.,  kde si 

môžete prísť vybrať štýlový kúsok garderóby, ktorý zároveň aj 
pomôže. Výťažok z bazára je vždy venovaný na dobrú vec - podporu 
konkrétnej rodiny v núdzi. Váš príspevok by bol spolu s naším 
príspevkom určený na nákup dreva na celú zimu. Viac info na 
https://domquovadis.sk/sk/udalost/dobroqvbazar-3 

 
V dňoch od 18. júna až do 29. júla 2018 bude v Katedrále sv. 

Martina prebiehať výstava veľkoformátových fotografií s názvom 
„Človek a viera“. Slávnostná vernisáž výstavy sa začne v pondelok 
18. júna 2018 o 18.00 hod. v Katedrále sv. Martina. Počas vernisáže 
bude udelené požehnanie všetkým prítomným fotografom. Srdečne 
pozývame všetkých návštevníkov, zvlášť fotografov dokumentujúcich 
liturgické slávenia vo farnostiach, na vernisáž a samotnú výstavu. 
(Plagát je na nástenke pred kostolom.) 

 
Do konca júna je ešte možné vopred sa registrovať na Národné 

stretnutie mládeže v P18, ktoré sa bude konať v Prešove 26.-29. júla 
2018. Pozývame všetkých mladých zakúsiť spoločenstvo Cirkvi a 
načerpať z bohatého programu. Viac informácií nájdete na stránke 
narodnestretnutiemladeze.sk 

 
Webový portál DoKostola.sk zverejnil zoznam viacerých 

dovolenkových destinácií v zahraničí s informáciami o slávení 
nedeľných svätých omší na týchto miestach. Viac informácii nájdete 
na stránke www.dokostola.sk  

http://www.dokostola.sk/clanok/82-sv-omse-v-zahranicnych-
dovolenkovych-destinaciach 

 
Pozývame miništrantov zúčastniť sa letného tábora MinFa, ktorý 

pripravujú bohoslovci Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v 
Bratislave. Podrobnosti sú na plagáte pred kostolom. 


