
Oznamy na 7. nedeľu v období cez rok 
farár - tel.: 0904 454 348, e-mail: jozefkemp@gmail.com, www.jarovce.sk 

Ne 
23.02.2020 

8:00 Za farníkov (v slovenskom jazyku) 

10:00 †   Ján, Anna a Viera Wolfová 

(v chorvátskom jazyku) 

Po 

24.02.2020 
18:00 Na úmysel 

(v chorvátskom jazyku) 

Ut 

25.02.2020 

18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 

(v maďarskom jazyku) 

St 

26.02.2020 
18:00 †   Jozef a Margita Matejčíkovi, rodičia 

z obidvoch strán a syn (v latinskom jazyku) 

Št 

27.02.2020 

18:00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

(v slovenskom jazyku) 

18:30 †   Ján a Mária Pauhofovi, ich rodičia a súrodenci 

(v slovenskom jazyku) 

Pia 

28.02.2020 

18:00 †   Albína Kolečkařová a starí rodičia 

Plankenauerovi a Volfovi (v slovenskom jazyku) 

So 

29.02.2020 
18:00 Na úmysel 

(v slovenskom jazyku) 

Ne 

01.03.2020 

8:00 †   Frederika a Michal Wolfovi a ich rodičia 

(v slovenskom jazyku) 

10:00 Za farníkov 

(v chorvátskom jazyku) 

 

V pondelok je sv. Modest, biskup; v utorok je sv. Valburga, 

opátka; v stredu je Popolcová streda, prikázaný pôst, začiatok pôstneho 

obdobia; vo štvrtok je sv. Gabriel Possenti, akolyta; v piatok je sv. 

Roman, opát; v sobotu je sv. Hilár, pápež; v nedeľu je sv. Albín, biskup. 

Stretnutia birmovancov bývajú v každú sobotu na fare, v čase od 

19:15 hod. do 20:00 hod. V sakristii si môžete zapisovať úmysly 

svätých omší na celý rok 2020. K sviatosti pokánia môžete pristúpiť 

vždy po sv. omši.  

Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za 

Vaše milodary! 



 

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 

2020/2021 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre 

kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2020. 

Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: 

www.frcth.uniba.sk. 

Liga pár páru s názvom „Plodnosť nie je problém, ale dar“ 

organizuje kurz symptortermálnej metódy porozumenia ľudskej 

plodnosti, ktorý bude vo štvrtok 27. februára o 17.15 hod. v priestoroch 

Pápežských misijných diel na Lazaretskej ulici č. 32 v Bratislave.  

Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v 

Ružomberku organizuje v dňoch 30. júna – 5. júla 2019 v Ružomberku 

kurz pre chrámových organistov a kantorov. Záujemcovia si môžu 

vybrať z týchto špecializácií: 1. hra na organe, 2. dirigovanie zboru, 3. 

gregoriánsky chorál.  

Na Popolcovú stredu, 26. februára 2020, o 17.00 hod. bude 

bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť svätú omšu v 

Katedrále sv. Martina. Srdečne pozývame všetkých veriacich.  

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás 

srdečne pozýva na druhú prednášku cyklu Nádej a výzvy z Knihy 

Genezis 1-11. Prednáška s diskusiou pod názvom „Raj, rebro a regres“ 

sa uskutoční v utorok 25. februára o 18.00 hod. v Aule Benedikta XVI. 

a priblíži príbeh o páde prvých ľudí (Gn 2-3). Vstup na prednášku je 

voľný. 

Pozývame veriacich podpísať novú petíciu proti hazardným 

herniam na území Bratislavy. Podpisy budú zbierať dobrovoľníci počas 

volieb v sobotu 29.2.2020 pred volebnými budovami. Iniciatíva tiež 

stále hľadá dobrovoľníkov na 2-4 hodiny zbierania. Prihlásiť sa môžete 

cez elektronický formulár na www.bratislava.zastavmehazard.sk. 

Svojim podpisom a pomocou tak môžete zachrániť životy mnohých 

rodín a miesto herní môže vzniknúť nová občianska vybavenosť. 

 


