
Oznamy na 33. nedeľu v období cez rok 
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

 

Ne 
17.11.2019 

8:00 Na poďakovanie Panne Márii a Božiemu 
Milosrdenstvu (v slovenskom jazyku) 

10:00 Za farníkov  
 (v chorvátskom jazyku) 

Po 

18.11.2019 
18:00 Na poďakovanie a prosba o ďalšiu pomoc  

(v chorvátskom jazyku) 
Ut 

19.11.2019 

18:00 Na poďakovanie Panne Márii s prosbou o ďalší 
príhovor (v maďarskom jazyku) 

St 

20.11.2019 
18:00 †   František Škodler a jeho rodičia 

(v latinskom jazyku) 
Št 

21.11.2019 
18:00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

18:30 †   Rafael a Katarína Teklitsovi 
(v slovenskom jazyku) 

Pia 

22.11.2019 
18:00 †   Štefan Tyko  

(v slovenskom jazyku)  

So 

23.11.2019 
18:00 Za Rudka a celú rodinu z oboch strán 

(v slovenskom jazyku) 
Ne 

24.11.2019 
8:00 Za farníkov (v slovenskom jazyku) 
10:00 Na poďakovanie Panne Márii s prosbou o ďalší 

príhovor (v chorvátskom jazyku) 
V pondelok je Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla, 

apoštolov a bl. Karolína, mučenica; v utorok je sv. Mechtilda; v stredu 
je sv. Krišpín, biskup a mučeník; vo štvrtok je Obetovanie Panny Márie; 
v piatok je sv. Cecília, panna a mučenica; v sobotu je sv. Klement I., 
pápež a mučeník a sv. Kolumbán, opát; v nedeľu je slávnosť Krista 
Kráľa.  

 
Dnes (16.11.2019 a 17.11.2019) je v našej farnosti tradičná 

dobročinná Svätomartinská zbierka. Na príhovor patróna arcidiecézy 
svätého Martina z Tours ako prosbu o nové duchovné povolania pre 
Bratislavskú arcidiecézu chceme uskutočniť Svätomartinskú zbierku, 



ktorou v tomto roku podporíme duchovné povolania, konkrétne 
štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro 
v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy 
Erbil v Iraku. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!  

 
 V sobotu, 30. novembra 2019, sa v kostolnej záhrade v Jarovciach 
bude konať 8. ročník predaja adventných vencov a dekorácií. Predaj sa 
začne o 14:00 hod. Tešia sa na Vás dobrovoľníčky z Jaroviec. Výťažok 
z predaja je určený na dobročinné ciele. 
 

Stretnutia birmovancov bývajú v každú sobotu na fare, v čase od 
19:15 hod. do 20:00 hod. 

V piatok, 8.11.2019, o 18:45 hod. je stretnutie prvoprijímajúcich 
detí na fare.  

V sakristii si môžete zapisovať úmysly svätých omší na celý rok 
2019. K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši. 


