Oznamy na 27. nedeľu v období cez rok
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk

Ne

8:00 Za farníkov (v slovenskom jazyku)
7.10.2018 10:00 † Matej Wispl a syn Silvester
(v chorvátskom jazyku)
Po
18:00 † Alžbeta a Šimon Tomašich a ich zomrelí
8.10.2018
synovia (v chorvátskom jazyku)
Ut
18:00 † Valéria, Tomáš, Irena, Vojtech, Dezider,
9.10.2018
Kvetoslava, Mário (v maďarskom jazyku)
St
18:00 † Agneša a Ondrej Róthovi a syn Ondrej
10.10.2018
(v latinskom jazyku)
Št
18:00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
11.10.2018 18:30 † Karolína Nováková, výročná
(v slovenskom jazyku)
Pia
18:00 † Ján Lukej a rodičia
12.10.2018
(v slovenskom jazyku)
So
18:00 † Helena a Anton Malesich a ich rodičia
13.10.2018
(v slovenskom jazyku)
Ne

8:00 Za farníkov
14.10.2018
(v slovenskom jazyku)
10:00 † Helena a Michal Wandrašek
(v chorvátskom jazyku)
V pondelok je sv. Pelágia, mučenica; v utorok je sv. Dionýz, biskup
a spoločníci, mučeníci a sv. Ján Leonardi, kňaz; v stredu je sv. František
Borgiáš, kňaz; vo štvrtok je sv. Ján XXIII., pápež; v piatok je sv.
Maximilián, biskup a sv. Serafín, rehoľník; v sobotu je sv. Koloman a sv.
Eduard; v nedeľu je sv. Kalixt I., pápež a mučeník.
Október je mesiac venovaný modlitbe sv. ruženca, ktorý sa modlíme
vždy 30 min. pred sv. omšou.
Detské sväté omše bývajú v každý piatok. Mali by ich navštevovať
predovšetkým deti, ktoré pôjdu v roku 2019 na prvé sväté prijímanie.
V piatok, 12.10.2018 bude v kostole, po detskej sv. omši stretnutie
rodičov prvoprijímajúcich detí.
V sakristii si môžete zapisovať úmysly svätých omší na celý rok
2018. K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši.

Dnes, 7.10.2018 o 16:00 hod. sa v našom kostole uskutoční
chrámový koncert, na ktorom vystúpia umelci p. Ján Vladimír Michalko –
organ a p. Boris Lenko – akordeón. Vstupné je dobrovoľné. Na koncert
sme srdečne pozvaní!
Pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním
biskupov Slovenska aj tento rok organizuje kampaň s názvom „Sviečka za
nenarodené deti“. Pozývame farnosti zapojiť sa do tejto kampane, ktorej
hlavnou myšlienkou je spojiť spomienku na našich zosnulých s
pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri
spontánnom alebo umelom potrate.
Všetky prípadné otázky Vám budú zodpovedané prostredníctvom
mailu na adrese sviecka@forumzivota.sk.
Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi (ACN Slovensko) pripravila
webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej sa nachádzajú informácie o
medzinárodnej modlitbovej iniciatíve s názvom „Milión detí sa modlí
ruženec“, ktorá sa tradične koná 18. októbra.

