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

Ne 
08.03.2020 

8:00 Za farníkov  
(v slovenskom jazyku) 

10:00 †   Jozef Wolf a rodičia  

(v chorvátskom jazyku) 

Po 

09.03.2020 
18:00 †   Matej a Katarína Novákovi 

(v chorvátskom jazyku) 

Ut 

10.03.2020 
18:00 †   Alžbeta a Alexander Ondrušekovi 

(v maďarskom jazyku) 

St 

11.03.2020 
18:00 †   členovia z rodín Višpelovej, Šimonovej a 

Bankovičovej (v latinskom jazyku) 

Št 

12.03.2020 
18:00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

(v slovenskom jazyku) 
18:30 †   Fabian a Anna Wolfovi 

(v slovenskom jazyku) 
Pia 

13.03.2020 
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre 

Miroslava (v slovenskom jazyku) 
So 

14.03.2020 
18:00 †   Štefan a Mária Kochwalterovi 

(v slovenskom jazyku) 
Ne 

15.03.2020 

8:00 Za zdravie a Božie požehnanie  
(v slovenskom jazyku) 

10:00 Za farníkov 
(v chorvátskom jazyku) 

V pondelok je sv. Františka Rímska, rehoľníčka; v utorok je sv. 
Makárius, biskup; v stredu je sv. Konštantín, kráľ a sv. Pionius, kňaz 
a mučeník; vo štvrtok je sv. Teofan, mních; v piatok je sv. Patrícia 
a Modesta, mučenice a sv. Nikefor, mučeník; v sobotu je sv. Matilda 
a sv. Lazár, biskup; v nedeľu je sv. Klement Ján Mária Hofbauer, kňaz 
a sv. Lujza de Marillac, rehoľníčka. 

V jarnej zbierke na charitu v minulú nedeľu ste prispeli čiastkou 
vo výške 436,80 eur. Pán Boh zaplať za Vaše milodary! 

V Pôstnom období je pobožnosť krížovej cesty v každú stredu 
a piatok o 17:25 hod.  



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

 
V sakristii si môžete zapisovať úmysly svätých omší na celý rok 

2020. K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši.  
 

Vo všetky pôstne nedele bude mať bratislavský pomocný biskup 
Mons. Jozef Haľko počas svätých omší v Kostole sv. Ladislava o 17.30 
hod. pôstne kázne na tému „Slová svätej spovede“. Názvy jednotlivých 
tematických kázní sú: „Spovedám sa všemohúcemu Bohu“ (1. III.), „aj 
tebe otče duchovný“ (8. III.), „že som od poslednej spovede“ (15. III.), 
„spáchal tieto hriechy...“ (22. III.), „a ja ťa rozhrešujem“ (29. III.), 
„sľubujem, že sa polepším“ (5. IV.). Srdečne pozývame všetkých 
veriacich. Plagát sa nachádza na výveske pred kostolom.  

 


