
Oznamy na 8. nedeľu v cezročnom období 
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

 

Ne 
 
26.02.2017 

8:00 Za farníkov 
(slovenská) 

10:00 †   Panne Márii na poďakovanie a prosba o ďalší 
príhovor (chorvátska) 

Po 
27.02.2017 

18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu 
(chorvátska) 

Ut 
28.02.2017 

18:00 †   Berta Karácsonyová, jej rodičia a súrodenci 
(maďarská) 

St 
01.03.2017 

17:25 Pobožnosť krížovej cesty (chorvátska) 
18:00 Na úmysel ordinára (latinská) 

Št 
02.03.2017 

18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 
(slovensko-chorvátska) 

18:30 Na úmysel (slovenská) 
Pia 

03.03.2017 
17:25 Pobožnosť krížovej cesty (slovenská) 
18:00 Panne Márii na poďakovanie s prosbou o ďalší 

príhovor (slovenská) 
So 

04.03.2017 
18:00 Na úmysel (slovenská) 

Ne 
05.03.2017 

8:00 
 

Štefan a Mária Kochwalterovi a ich dcéry 
(slovenská) 

10:00 Za farníkov 
(chorvátska) 

V pondelok je sv. Gabriel Possenti, akolyta; v utorok je sv. 
Roman, opát; v stredu je sv. Albín, biskup a zároveň je Popolcová 
streda, začiatok pôstneho obdobia, pri sv. omši bude vykonaný obrad 
posypania popolom; vo štvrtok je sv. Simplícius, pápež a sv. Anežka 
Česká, rehoľníčka; v piatok je sv. Kunigunda; v sobotu je sv. Kazimír; 
v nedeľu je sv. Teofil, biskup. 

Štedrý darca daroval na kúpu ďalšieho zvona 10.000 eur. Pán 
Boh zaplať za Vaše milodary! 

Na budúcu nedeľu, 05.03.2017 je jarná zbierka na charitu. Pán 
Boh zaplať za Vaše milodary! 

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

2017.  



 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 
2017/2018 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou 
pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 
31.3.2017. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke 
fakulty: www.frcth.uniba.sk (plagát je pred kostolom na nástenke). 

Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje veriacim za podporu v 
minulom roku, zároveň informuje o použití finančných prostriedkov v 
roku 2016 a prosí veriacich o podporu aj v tomto roku (plagát je pred 
kostolom na nástenke). 

4. Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom Mediácie a 
Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. 
Tento rok sa uskutoční v dňoch 31. júla až 5. augusta v Hoteli Mier v 
Pribyline v Račkovej doline. Cena za ubytovanie so stravou a 
organizačnými nákladmi je pre dospelého 95 Eur a pre dieťa (do 10 r.) 
75 Eur. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke 
letnypobytprerozvedenych.webnode.sk. (plagát je pred kostolom na 
nástenke). 

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na 
Popolcovú stredu 1. marca o 17.00 hod. sláviť sv. omšu v 
Katedrále sv. Martina. V ten istý deň sa potom o 20.00 hod. bude 
konať v Katedrále sv. Martina ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom 
Lectio divina s názvom „Láska rodičov k deťom“ (Gn 22, 1-19). 

V pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 
20.00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby 
Krížovej cesty.  

V dňoch 12.-14. mája 2017 sa pripravuje arcidiecézne stretnutie 
mládeže Cliptime. Tohtoročná téma sa nesie v mariánskom duchu 
(„veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“) a je zahrnutá v názve: s 
Tebou. Miesto stretnutia je Svätý Jur. Prosíme kňazov, aby 
zaregistrovali tento termín najmä pri plánovaní akcií pre mládež. 
Na stretnutie pozývame všetkých mladých - zo spoločenstiev, 
aktívnych veriacich, osobitnou cieľovou skupinou sú aj birmovanci. 
Približne o mesiac bude do farností rozoslaný plagát s ďalšími 
informáciami aj s prosbou o pozvanie cez nedeľné oznamy. 
Informácie sa budú postupne pridávať aj na stránku www.cliptime.sk 


