
Oznamy na 32. nedeľu v období cez rok  
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

 

Ne 
11.11.2018 

8:00 Za farníkov (v slovenskom jazyku) 
10:00 †   Alžbeta a Michal Dedovich 

(v chorvátskom jazyku) 
Po 

12.11.2018 
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre otca Štefana, 

matku Júliu a brata Štefana (v chorvátskom jazyku) 
Ut 

13.10.2018 
18:00 †   Stanislav 

(v maďarskom jazyku) 
St 

14.11.2018 
18:00 Za duše v očistci  

(v latinskom jazyku) 
Št 

15.11.2018 
18:00 Pobožnosť pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

(v slovenskom jazyku) 
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina 

a Máriu (v slovenskom jazyku) 
Pia 

16.11.2018 
18:00 †   Milan Skalka, rodičia a súrodenci 

(v slovenskom jazyku) 
So 

17.11.2018 
18:00 Na poďakovanie Panne Márii a prosba o ďalšiu 

pomoc z príležitosti výročia sobáša 
(v slovenskom jazyku) 

Ne 
18.11.2018 

8:00 †   František Škodler a rodičia Ján a Gertrúda 
(v slovenskom jazyku) 

10:00 Za farníkov  
(v chorvátskom jazyku) 

 
V pondelok je sv. Jozafát, mučeník; v utorok je sv. Stanislav Kostka, 

sv. Lívia, panna a sv. Eugen, biskup; v stredu je sv. Teodotus, mučeník; vo 
štvrtok je sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi a sv. Leopold; v piatok 
je sv. Margita Škótska, kráľovná a sv. Gertrúda, panna; v sobotu je sv. 
Alžbeta Uhorská, rehoľníčka; v nedeľu je Výročie posvätenia bazilík sv. 
Petra a sv. Pavla, apoštolov a bl. Karolína Kózka, panna a mučenica.    

Na budúcu nedeľu, 18.11.2018 sa bude tradičná dobročinná 
Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory 
na výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre bl. 
Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na 
preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary! 



Detské sväté omše bývajú v každý piatok. Mali by ich navštevovať 
predovšetkým deti, ktoré pôjdu v roku 2019 na prvé sväté prijímanie. 

 
V sakristii si môžete zapisovať úmysly svätých omší na celý rok 

2018. K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši. 
 
Za sviečky od o.z. Fórum života ste obetovali čiastku vo výške 92,50 

eur. Pán Boh zaplať!  
 
Pozývame Vás na darovanie kúsku seba - darovanie krvi v dome Quo 

Vadis v deň 26. november 2018 (pondelok) od 8:00 - 11:00 . Krv denne 
zachraňuje mnohé ľudské životy a nie je možné ju inak získať, len 
darcovstvom. Registrujte sa čím skôr na www.domquovadis.sk 

 
Všetky farnosti sú pozvané zapojiť sa do koledovania Dobrá novina 

2018. Zodpovedné osoby za koledovanie vo farnosti sú srdečne pozvané 
organizátormi Dobrej noviny na krátke školenie v Dome Quo Vadis na 
Hurbanovom námestí v Bratislave 12.11.2018 od 17.30 hod. 

 
Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresťania v Pakistane 

zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Najnovším 
príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibi, kresťanky 
väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v Ježiša Krista. Okrem 
nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina bola nútená emigrovať do 
zahraničia. Rôzne mimovládne organizácie aj niektoré vlády sa snažia 
dostať Asiu Bibi mimo krajinu, ale nedarí sa to kvôli reakcii extrémistov v 
posledných dňoch. 

Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha 
vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení, posilu v rozhodnutí vyznávať 
Ježiša Krista a jeho evanjelium.  

 
V nedeľu 11. novembra si pripomíname 100 rokov od ukončenia 

prvej svetovej vojny. Zvonenie kostolných zvonov nám v tento deň 
pripomína tiež dôležitosť modlitby a úsilia o mier vo svete.  

Nasledujúci týždeň (11.-18. novembra) sa v Cirkvi na celom 
Slovensku slávi ako Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti 
pozývame všetkých veriacich k modlitbe za mladých a samotných mladých 
pozývame na viacero podujatí, o ktorých sa môžu dozvedieť na stránke 
www.mladezba.sk  

 


