Oznamy na 25. 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)
22.09.2019 10:00 † Mária a Šimon Radovich a ich rodičia
(v chorvátskom jazyku)
Po
18:00 † Mária a Štefan Tomasich a otec Jozef
23.09.2019
(v chorvátskom jazyku)
Ut
18:00 † Štefan Wolf a manželky Mária a Margita
24.09.2019
(v maďarskom jazyku)
St
18:00 † Viliam Barčin
25.09.2019
(v latinskom jazyku)
Št
18:00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
26.09.2019 18:30 Na poďakovanie za životné jubileum a prosba

o ďalšiu pomoc (v slovenskom jazyku)
Pia
18:00 † rodičia Anton a Mária Jankovichovi a ich
27.09.2019
rodičia (v slovenskom jazyku)
So
18:00 † Ján a Rozália Višpelovi a rodičia z obidvoch
28.09.2019
strán (v slovenskom jazyku)
Ne
8:00 † Alžbeta a Šimon Wareničovi ich rodičia
29.09.2019
(v slovenskom jazyku)
10:00 Za farníkov
(v chorvátskom jazyku)
V pondelok je sv. Pio z Pietrelciny, kňaz a sv. Línus, pápež;
v utorok je sv. Bystrík a sv. Gerard, biskupi a mučeníci; v stredu je sv.
Kleopas; vo štvrtok je sv. Kozma a Damián, mučeníci a bl. Pavol VI.
pápež; v piatok je sv. Vincent de Paul, kňaz; v sobotu je sv. Václav,
mučeník a sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci, mučeníci; v nedeľu je sv.
Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli.
Na jeseň v roku 2020 je v našej farnosti naplánovaná sviatosť
birmovania. Najmladší birmovanci môžu byť žiaci, ktorí v septembri
tohto roku nastúpia do siedmeho ročníka ZŠ, alebo chlapci a dievčatá,
ktorí dovŕšia v roku 2020 vek 14 rokov. Záujemcovia o sviatosť
birmovania sa zapisujú v sakristii. Stretnutia birmovancov bývajú
v každú sobotu od 19:15 hod. do 20:00 hod.

Každý piatok je sv. omša pre deti. Srdečne sú pozvané hlavne
dievčatá a chlapci, ktorí sa v tomto roku pripravujú na 1. sv. prijímanie.
V sakristii si môžete zapisovať úmysly svätých omší na celý rok
2019. K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši.
Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národného pochodu za
život, ktorý sa bude konať v nedeľu/dnes na Námestí slobody v
Bratislave so začiatkom o 13.30 hod., a vyjadriť tak postoj za ochranu
práva na život najmenších z nás. Podrobnosti nájdete na stránke
pochodzazivot.sk.
Na tabuli pred kostolom sa nachádza plagát s pozvaním a
informáciami o púti, ktorá sa bude konať 19. októbra 2019 v Šaštíne a
je určená pre manželov žijúcich v manželskej odluke.
Od 26. septembra budú po Slovensku a Českej republike putovať
relikvie sv. Vincenta de Paul. Bratia vincentíni srdečne pozývajú na
slávnostnú privítaciu svätú omšu vo štvrtok 26. 9. 2019 o 18,00 hod. do
Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave – Prievoze, ktorú bude
celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup
metropolita. V tomto kostole relikvie zostanú do soboty 28.9.2019.
Duchovné podujatie bude sprevádzať bohatý program (Plagát sa
nachádza na tabuli pred kostolom).
V dňoch 27.9., 28.9. a 29.9.2019 sa v uršulínskom kostole
v Bratislave bude konať modlitbové trojdnie hnutia Modlitby matiek so
začiatkom o 17.00 hod. (Plagát sa nachádza na tabuli pred kostolom).
Na budúcu nedeľu, 29.09.2019 bude za účasti Dobrovoľného
hasičského zboru Bratislava – Jarovce pred druhou sv. omšou
o 9:45 hod. posvätenie novoreštaurovanej sochy sv. Floriána. Ste
srdečne pozvaní na toto podujatie. Náklady na reštaurovanie sochy
uhradila Mestská časť Bratislava – Jarovce. Pán Boh zaplať!

