
Oznamy na Nedeľu Božieho milosrdenstva – 2. veľkonočná nedeľa 
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

 

Ne 
23.04.2017 

8:00 Za farníkov 
(slovenská) 

10:00 †   Alžbeta a Matej Bankovichovi, ich rodičia 
a ostatní zosnulí členovia z rodiny (chorvátska) 

Po 
24.04.2017 

18:00 †   Marek 
(chorvátska) 

Ut 
25.04.2017 

18:00 Za Božiu pomoc v chorobe a za uzdravenie 
Ladislava 

St 
26.04.2017 

18:00 †   Marko a Mária Czafíkovi a ich deti 
(latinská) 

Št 
27.04.2017 

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

18:30 †   Štefan a Alžbeta Jankovichovi a ich zomrelé 
deti (slovenská) 

Pia 
28.04.2017 

18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 
Lovásikovu (slovenská) 

So 
29.04.2017 

18:00 Panne Márii na poďakovanie s prosbou o ďalší 
príhovor z príležitosti 60. výročia sobáša (slovenská) 

Ne 
30.04.2017 

8:00 
 

Za farníkov  
(slovenská) 

10:00 †   Anézia a Karol Wolfovi a ich rodičia 
(chorvátska) 

 
V pondelok je sv. Juraj, mučeník a sv. Fidél zo Sigmaringenu, 

kňaz a mučeník; v utorok je sv. Marek, evanjelista; v stredu je sv. 
Klérus, pápež; vo štvrtok je sv. Zita, panna a služobnica; v piatok je 
sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník a sv. Gianna Berettová-Mollová, 
matka rodiny; v sobotu je sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka 
Cirkvi, patrónka Európy; v nedeľu je sv. Pius V., pápež.   

Na veľkonočnú farskú oferu v minulú nedeľu, 16.04.2017, ste 
prispeli čiastkou vo výške 536,50 eur. V zbierke v Božom hrobe ste 
prispeli čiastkou vo výške 302,30 eur. Pán Boh zaplať za Vaše 
milodary!  

K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši. 
V sakristii si môžete zapisovať úmysly sv. omší na celý rok 2017.  



 
V nedeľu 14. mája 2017 sa v Báči v šamorínskom dekanáte 

pripravuje púť z príležitosti 302. výročia krvavého slzenia milostivého 
obrazu Panny Márie a 100. výročia fatimských zjavení. Celý 
duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Vo 
vešperách, ktoré začnú o 16.00 hod., bude mať otec biskup Mons. 
Jozef Haľko katechézu. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec 
arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých pozývame putovať a 
spoznať svätyňu v Báči. 

 
Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na akademický festival 

Bratislavské Hanusove dni, ktorý bude prebiehať od stredy 19. apríla 
až do 26. apríla v divadle Malá scéne na Dostojevského rad v 
Bratislave. Festival otvorí liturgia a prednáška Mons. Borysa 
Gudziaka, biskupa ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi pôsobiaceho v 
Paríži. Podrobný program celého festivalu možno nájsť na 
internetovej stránke www.bhd.sk. 

 
Pozývame mladých na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, 

ktoré sa bude konať vo Svätom Jure 12.-14. mája 2017, teda v čase 
100. výročia fatimských zjavení. Heslo stretnutia – „S TEBOU“ - 
znamená pozvanie pre každého mladého, aby prišiel a prehĺbil svoj 
vzťah k Bohu a tiež vzájomné vzťahy v spoločenstve Cirkvi. 
Zvýhodnená registrácia prebieha do 16. apríla. Viac informácií o 
programe aj o registrácii je na stránke www.cliptime.sk. 

 
 

 
 
 
 
 


