Oznamy na 2. pôstnu nedeľu
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk

Ne

8:00 Za farníkov
17.03.2019
(v slovenskom jazyku)
10:00 † Jozef Wolf a jeho rodičia
(v chorvátskom jazyku)
18:00 Na úmysel
Po
18.03.2019
(v chorvátskom jazyku)
18:00 † Jozef Jankovich, jeho rodičia a sestra
Ut
19.02.2019
(v maďarskom jazyku)
St

18:00 † Anton Haász
20.03.2019
(v latinskom jazyku)
Št

18:00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
21.03.2019
(v slovenskom jazyku)
18:30 Za požehnanie pre Michala Černého a rodinu
(v slovenskom jazyku)
18:00 † Štefan Višpel
Pia
22.03.2019
(v slovenskom jazyku)
18:00 † Janka a Štefan Jankovichovi a synovia Štefan
So
23.03.2019
a Matej (v slovenskom jazyku)
Ne

8:00 † Ján a Mária Vanekovi a ich zomrelé deti
24.03.2019
(v slovenskom jazyku)
10:00 Za farníkov
(v chorvátskom jazyku)
V pondelok je sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi;
v utorok je sv. Jozef, ženích Panny Márie, neprikázaný sviatok;
v stredu je sv. Archip; vo štvrtok je sv. Serapion a sv. Mikuláš z Flüe,
pustovníci; v piatok je sv. Lea Rímska, vdova; v sobotu je sv. Turibius
de Mongrovejo, biskup; v nedeľu je sv. Gabriel, archanjel a sv.
Katarína Švédska, panna.
V minulú nedeľu, 10.3.2019, ste prispeli na jarnú zbierku na
charitu čiastkou vo výške 458,40 eur. Pán Boh zaplať za Vaše
milodary!
Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období býva v stredu
a v piatok o 17:25 hod.

Slávnosť prvého sv. prijímania bude v našej farnosti v nedeľu,
19. mája 2019 o 10:00 hod.
V každý piatok o 18:00 hod. bývajú sv. omše pre deti. V sakristii
si môžete zapisovať úmysly svätých omší na celý rok 2019.
K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši.
Pozývame mladých začínajúcich animátorov na kurz Animátor
light, ktorý pozostáva z troch tematických víkendoviek zameraných na
sebapoznanie, sebaprijatie, osobný vzťah s Bohom a prípravu na
službu. Viac informácií je na stránke mladezba.sk/animator-light,
prvá víkendovka sa bude konať 22.-24. marca 2019 v Arcidiecéznom
centre mládeže Vinica.
Bratislavská arcidiecéza organizuje 8. ročníku biblickej súťaže
„Biblia pre všetkých“, plagát je na nástenke pred kostolom.
Základná škola s materskou školou svätej Uršule srdečne pozýva
budúcich prvákov na Zápis do 1.ročníka ZŠ, ktorý sa uskutoční v
piatok 5.apríla a v sobotu 6.apríla 2019 v priestoroch školy. Bližšie
informácie sú na plagáte, ktorý je na výveske pri oznamoch.

