
Oznamy na 3. nedeľu v cezročnom období 
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

 

Ne 
 
22.01.2017 

8:00 Za farníkov 
10:00 †   Ján Wolf a Anna Wolfová, rod. Kausichová 

(chorvátska) 
Po 

23.01.2017 
18:00 Na úmysel 

(chorvátska) 
Ut 

 
24.01.2017 

18:00 Na poďakovanie Preblahoslavenej Panne Márii a  
prosba o vyprosenie ďalšej Božej pomoci 
(maďarská) 

St 
25.01.2017 

18:00 †   Martin Schwarz (latinská) 
18:35 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

Št 
26.01.2017 

 Sv. omša nebude 

Pia 
27.01.2017 

18:00 Na úmysel 

So 
28.01.2017 

18:00 †   Štefan a Matilda Puhovi a syn Ernest 

Ne 
29.01.2017 

8:00 
 

Za farníkov 

10:00 †   Štefan a Klára Jankovichovi 
(chorvátska) 

 
V pondelok je sv. Ján Almužník, biskup a sv. Emerencia, 

mučenica; v utorok je sv. František Saleský, učiteľ Cirkvi a sv. Xénia 
Rímska; v stredu je Obrátenie sv. Pavla, apoštola, neprikázaný 
sviatok; vo štvrtok je sv. Timotej a Títus, biskupi; v piatok je sv. 
Angela Merici, panna; v sobotu je sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ 
Cirkvi. 

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

2017.  
 
 
 



 
 
 
 
 
Arcidiecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka veriacim 

farností Bratislavskej arcidiecézy možnosť zapojiť sa do 6. ročníka 
biblickej súťaže Biblia pre všetkých, ktorá je určená nielen na získanie 
nových vedomostí o Svätom písme, ale je aj ponukou k životu 
naplnenému Božím slovom. Viac informácií sa dozviete z plagátu na 
výveske. Keďže Božie slovo je „živé a účinné“, istotne prinesie dobré 
ovocie všetkým, ktorí sa do súťaže zapoja.  

 
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku bude dňa 7.2.2017 Deň 

otvorených dverí. Kto by mal záujem o štúdium na tejto vysokej 
škole, je srdečne pozvaný. 

  
V Kostole Loretánskej Panny Márie u uršulínok v Bratislave sa 

konajú modlitbové stretnutia Hnutia Modlitby matiek v dňoch 27.-
29.1.2017 o 17.00 hod., na ktoré sme srdečne pozvaní. 

 
V dňoch 10. – 12. februára 2017 sa organizuje podujatie 

s názvom „rozVEDENÍ K BOHU I.“ v Rodinkove – Belušské Slatiny. 
Bližšie informácie sú na plagáte pred kostolom.   

 
V dňoch 17. – 19. februára 2017 sa organizuje v Šaštíne púť 

zaľúbených, na ktorú ste srdečne pozvaní. Plagát je na výveske pred 
kostolom.   

 
 


