
Oznamy na 26. nedeľu v období cez rok 
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

Ne 
27.09.2020 

7:00 Na poďakovanie (v slovenskom jazyku) 
8:00 Na príhovor Matky ustavičnej pomoci 

(v slovenskom jazyku) 
10:00 Za farníkov (v chorvátskom jazyku) 

Po 
28.09.2020 

18:00 †   Michal a Mária Novákovi a syn Michal 
(v chorvátskom jazyku) 

Ut 
29.09.2020 

18:00 †   Katarína Werdenich 
(v maďarskom jazyku) 

St 
30.09.2020 

18:00 †   rodina Jozefína a Ján Ankhelyi a syn Štefan 
(v latinskom jazyku) 

Št 
01.10.2020 

18:00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 
(v slovenskom jazyku) 

18:30 †   Karel Gott, výročná (v slovenskom jazyku) 
Pia 

02.10.2020 
18:00 †   Alfréd Schmöger, rodičia a starí rodičia 

(v slovenskom jazyku) 
So 

03.10.2020 
18:00 †   Ján a Rozália Višpelovi, rodičia a ostatní 

zosnulí členovia rodiny (v slovenskom jazyku) 
Ne 

04.10.2020 
7:00 Za farníkov (v slovenskom jazyku) 
8:00 †   Alfréd Schmöger a jeho rodičia (v slovenskom 

jazyku)  
10:00 †   Mária a Štefan Tomasich a otec Jozef 

(v chorvátskom jazyku) 
V pondelok je sv. Václav, mučeník a sv. Vavrinec Ruiz 

a spoločníci, mučeníci; v utorok je sv. Michal, Gabriel a Rafael, 
archanjeli; v stredu je sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi; vo štvrtok je 
sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša (sv. Terézia z Lisieux), učiteľka Cirkvi; 
v piatok sú Svätí anjeli strážcovia; v sobotu je sv. Maximián a sv. 
Dionýz Areopagita; v nedeľu je sv. František Assiský.  

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti v nedeľu, 
8. novembra 2020, o 10:00 hod.  

Stretnutia birmovancov sú v každú sobotu na fare o 19:15 hod. do 
20:00 hod. 

V každý piatok o 18:00 hod. je sv. omša pre deti.  



V sakristii si môžete zapisovať úmysly svätých omší na celý rok 
2020. K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši. 

Pre mladších žiakov je možné si objednať katolícky časopis 
Rebrík prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na 
telefónnom čísle 0903 962 029. 

Na nástenke pred kostolom sa nachádza plagát - Kurz lektorov 
a žalmistov, kto by mal záujem, môže sa prihlásiť. 

Aj v tomto školskom roku sa budú konať modlitbové stretnutia 
spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú 
prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský 
arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov 
„Boh dáva Ducha bez miery” (Jn 3,34) a venovaná je uvažovaniu o 
pôsobení Božieho Ducha Svätého. Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude 
konať v stredu 2. septembra, má názov „Duch Boží sa vznášal nad 
vodami” (Gn 1,1-5; Gn 2,4b-8). (Plagát bude prostredníctvom 
informačného mailu poslaný v najbližších dňoch) 

Vincentská rodina na Slovensku plánuje v roku 2020 uskutočniť 
v poradí už 14. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, 
ktorá získava finančné prostriedky na zmiernenie utrpenia hladujúcich 
a negramotných ľudí na misiách v zahraničí i na pomoc núdznym 
ľuďom na Slovensku. Zbierka prebieha od 1. mája 2020 do 30. apríla 
2021. Hlavným príjmom zbierky je predaj medovníkových srdiečok na 
rôznych verejných priestranstvách. Podporiť túto zbierku je možné 
najmä umožnením predaja medovníkových srdiečok a propagáciou 
zbierky vo farských oznamoch. Údaje súvisiace so zbierkou sú 
dostupné na www.bojprotihladu.sk . 

Pre mladých, ktorí túžia prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť 
vo farnostiach a spoločenstvách, sa v októbri otvára 12. ročník 
Bratislavskej animátorskej školy. Viac informácií o obsahu a priebehu 
BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke mladezba.sk. 
Pozývame mladých zatiahnuť na hlbinu a kvalitnou osobnou formáciou 
sa pripraviť na službu v Cirkvi aj vo svete. 

 


