
R Í MS K OKA T OL ÍC K A  C IR KE V ,  FA R N O SŤ  JA R OV C E  

T E L . :  0903999617  e-mai l :  ba-jarovce@ba.ecclesia.sk 

 Prvý adventný týždeň 28.11.- 4.12. 2022 
 
 

Deň Liturgický deň Čas Úmysel 

Pondelok 
28. 11. 
2022 

 18.00 
+ Fridrich Šimko a Katarína 
Wagnerová                        chorv. 

Utorok 
29. 11. 
2022 

 6.45 
 
Na poďakovanie a za požehnanie za 
rodinu 

Streda 
30. 11. 
2022 

Sv. Ondrej, apoštol 18.00 
Na poďakovanie P. Márii a za Božie 
požehnanie a za požehnanie pre 
rodinu  

Štvrtok 
1. 12. 2022 

 6.45  

Piatok 
2. 12. 2022 

Sv. omša za účasti detí    18.00 
Za dar živej viery a požehnanie pred 
dcéru  

Sobota  
3. 12. 2022 

Sv. František Xaverský, 
kňaz 

 
18.00 

 
+ Piroška a Matej Wisploví a rodičia 

Nedeľa 
4. 12. 
2022 

 
Druhá adventná 

nedeľa 
 

 9.00 + Michal Vozár a rodičia 

10.30                                                chorv. 

 

* Začíname adventné obdobie. V utorok a štvrtok budú tiché rorátne omše ráno o 6.45. 
Pozývam Vás modliť sa večer spoločne v rodinách pri adventnom venci (napr. desiatok ruženca 
a prečítať si evanjelium na adventný deň; do pozornosti vám dávam voľne dostupnú aplikáciu 
Lectio divina s evanjeliom na každý deň s krátkym návodom k rozjímaniu).   

* Budúcu nedeľu príde do našej farnosti misionár Peter Fillo SVD, ktorý pôsobí na Filipínach. 
Prihovorí sa nám počas homílie na oboch sv. omšiach. Popoludní o 15 hod. bude po s ním stretnutie 
a prezentácia jeho misijnej činnosti. Kto bude chcieť finančne prispieť na jeho misiu, môže tak 
urobiť už počas zbierky vo sv. omši. Celý výťažok zvončeka z oboch sv. omší poskytneme 
misionárovi. 

* Budúcu nedeľu bude po prvej sv. omši o 10 hod. stretnutie detí so sv. Mikulášom. Pozývame 
deti s rodičmi aj z druhej sv. omši prísť na toto stretnutie už o 10 hod.  

* Dobrovoľníčky z Jaroviec z charitatívneho predaja adventných vencov vyzbierali .............     

* Dnes po sv. omši sa koná jesenná zbierka na charitu. 

Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla (Rim 13,12). 


