Oznamy:
1. Pán Boh zaplať za Vaše milodary:
Z krstu Kláry Triščovej
Z krstu Leonarda Mudraka
Rod. Petra Dlugoša
Bohuznáma rod.

100,00 €
50,00 €
100,00 €
50,00 €

2. Drahá naša farská rodina! Všetkých si Vás
srdečne pozdravujeme aj v druhej vlne koronakrízy
a uisťujeme vás spolu so sestrami CJ, že ste všetci v
našich modlitbách. Môžete sa s nami spojiť každý
deň pri modlitbe a prostredníctvom slávenia sv.
omší cez priame prenosy na: Tv Lux, RTVS 1, 2
alebo cez internet a rádio Lumen. Vzhľadom na
výnimočnú situáciu so šírením sa vírusu COVID19, usmernením KBS a ÚVZ MZ SR, sa vyžadujú
výnimočné riešenia:
Verejné slávenie bohoslužieb na celom území
Slovenska iba do 6 osôb až do odvolania. Vaše
úmysly, ktoré ste darovali, budeme ich denne sláviť
presne v tie dni, ako ste ich obetovali bez účasti
verejnosti až do odvolania.
Pohrebné obrady v tomto časovom období je
dovolené vykonávať. Na pohreboch sa zúčastnia len
najbližší príbuzní do 6 ľudí a bez sv. omše.
Pohreby, zaopatrenie chorých a iné súrne
záležitosti hláste na tel. čísle fary: 051 / 4594 215.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia (spovedanie) aj
pred dušičkami sa musí obmedziť len na
nevyhnutné prípady. Prosíme všetkých veriacich,
aby tento stav rešpektovali a boli ešte trpezliví. Keď
táto situácia o niekoľko týždňov pominie, bude veľa
možností ako spomínané sviatosti prijať s najväčšou
úctou a láskou.
Taktiež sa sviatosť zmierenia u chorých na prvé
piatky nebude vysluhovať. Terajšie obmedzenia
majú za cieľ nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu
najmä u tých, ktorí sú najrizikovejší, a to sú práve
naši chorí a starkí.

3. Sestry Congregatio Jesu nebudú rozdávať
Eucharistiu chorým a starším v dedine a v osade
vzhľadom na druhú vlnu koronakrízy.

4. Zápis na všetky aktivity, ktoré vedú sestry CJ sa
uskutoční až po koronakríze. Vďaka za pochopenie.

5. Aj v tomto roku kúpou sviečky za nenarodené
deti podporíte činnosť Fóra života. Dňa 2. 11.
Rozsvieťme
Slovensko.
Sviečky
nájdete
v potravinách u p. Skybovej. Cena 1 €

6. Vzhľadom na platné obmedzenie počtu
účastníkov verejných zhromaždení na 6 osôb,
slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania
udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti
na nedeľných bohoslužbách.

7. V súvislosti s Corona Vírusom vrelo
odporúčame
modlitbu
k Panne
Márii
Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne
pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku
1831. Vzývajme ju ako tú, ktorá neodmietne
pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše.

Budeme sa ju modliť doma a pred sv. omšou
namiesto posvätného ruženca.
Modlitba
Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného
ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom
a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským
pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku
nás hľadáš v údoliach našich každodenných
starostí a chceš nám pomôcť.
Ty si účinne pomohla našim predkom v čase
smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila
uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj
sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď
hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš
národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou
nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie
a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú
hriešnu myšlienku na riešenie problémov
rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby
sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva
a daru nového života. Poteš aj tých manželov,
ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.
Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov,
vychovávateľov a všetkých predstaviteľov
spoločenského života. Vypros im silu a
odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej
viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme
pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom
pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu
arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval
dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj
nás svojimi rukami a priveď nás bližšie
k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu
i vo večnosti. AMEN.
Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita
ABÚ Košice, Prot. č. 374/17
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Milujem ťa, Pane, ty moja sila.

Sedem darov svätého ruženca pre
náš život
... pokračovanie z predchádzajúceho čísla

4. Máte viac odvahy.
Keď začnete vkladať svoju dôveru a život či
dokonca vaše srdce do rúk Márie
prostredníctvom ruženca, začnete chápať, aká je
veľmi praktická, jednoduchá a plná riešení.
Chce nás iba pritiahnuť ku Kristovi a miluje nás
tak veľmi, s pravou nehou dokonalej matky, že
jej vzdávame veľkú úctu, ak sa na ňu obraciame
so svojimi problémami.
Odvaha začína rozkvitať v živote, ktorý sa zas
a znova otáča k Márii s prosbou o pomoc
a s dôverou, že ona sa postará. Môžete zažiť
veľkú dávku odvahy, keď viete, že Mária je po
vašom boku! Svätý Maximilián Kolbe
povedal: „Všade vidím Máriu. Nikde nevidím
problémy.“
5. Váš deň plynie pokojne.
Toto povedal niekto iný, keď sa denne modlil
ruženec: „Upokojuje to celý môj deň, keď viem,
že Mária kráča popri mne a bojuje proti zlu,
ktoré sa počas neho objavuje. Veci zapadajú do
svojich miest s väčšou ľahkosťou. Viac si
uvedomujem Božiu prítomnosť.“ Modlitba
ruženca neodstráni utrpenie z vášho života, ale
dá vám omnoho mocnejšiu zbraň, ktorou
môžete bojovať.
6. Uvedomíte si blížiace sa pokušenie.
Jedno z pätnástich prisľúbení svätého ruženca
hovorí: „Ruženec bude najsilnejšia zbraň proti
peklu, zničí žiadostivosť, odstráni hriechy a
herézy.“ Mám skúsenosť, že keď som sa

modlila ruženec častejšie, zistila som, že
moment predtým, než som mala spáchať hriech,
čas akoby sa spomalil. Myslím tým, že ak
chcem napríklad odložiť povinnosť alebo
ohovárať, nerobím to automaticky.
Zrazu zisťujem, že v hlave sa mi odvíja dialóg.
Vnímam, že sa chystám urobiť dačo nesprávne,
a získavam čas rozhodnúť sa, či tak chcem
urobiť, alebo nie. V modlitbe ruženca začínam
vidieť svoj život cez spoločnú perspektívu s
Bohom a začínam chápať, že to, čo on chce pre
mňa, je dobré, a chcem to tiež.
7. Začnete žiť vtelenie.
Moc ruženca spočíva v jeho jednoduchosti. Je
taký jednoduchý, až sa môže zdať inteligentnej
mysli primitívny. Tak často sa nazdávame, že
na svoje komplexné, inteligentné, vedecky
komplikované problémy musíme nájsť rovnako
komplexné, inteligentné a vedecky
komplikované riešenia.
Pozeráme sa na svoje starosti a uvažujeme, ako
by sme mohli vyriešiť dačo také náročné.
Nepotrebujeme to však robiť. Boh prišiel na
svet ako malé, slabé a bezbranné dieťa
narodené v chudobe. Ruženec, tak zavádzajúco
jednoduchý, že sa dá modliť v akýchkoľvek
podmienkach, je najmocnejšou zbraňou
modlitby, akú máme.
„Neexistuje problém, nech by bol akokoľvek
náročný, nech by bol svetský alebo duchovný,
v osobnom živote každého jedného z nás či
našich rodín, ktorý by nebolo možné vyriešiť
modlitbou ruženca“ (sestra Lucia z Fatimy).
Toto je našich sedem darov, ktoré pramenia
z pravidelnej modlitby svätého ruženca, ale iste
je ich nekonečné množstvo.
Zdroj: Peťa Babulíková

Liturgický prehľad: 26.októbra – 1.novembra 2020
liturgický deň

Pondelok
Sv. Evarist, pápež a mučeník
Féria
Utorok
Féria
Bl. Chiara Luce Badano
Streda
Féria
Sv. Šimona a Júdu, apoštoli
Štvrok
Sv. Felicián, mučeník
Spomienka

miesto

K

†Andrej, Žofia

Osada

K

Za farnosť

Jarovnice

F

ZBP Jozef s rod.

Daletice

F

ZBP Štefan a Pavlína s rod.

Močidľany

F

ZBP Františka Dlugošová
(90 rokov)

Jarovnice

F

† Regína, Ján, Magdaléna,
Martin a bohuznáma

Jarovnice

Sv. Wolfgang,
biskup

1. novembra 2020

Slávnosť Všetkých svätých

Úmysel

kňaz

Jarovnice

Osada

Piatok
Sv. Marcel, stotník

sobota v mesiaci

čas

† Vojtech, Margita, Dezider,
Štefan
† Mária, Ján, Mária,
K
Vladimír Trišč
F

Jarovnice

K

† Jozef, Mária, Karol

Močidľany

K

† čl. rod. Leškovej a Novotnej

Daletice

F

Za farnosť

Jarovnice

K

† Vendelín, Vincent

Osada

F

ZBP Anna Peštová

„Skutočný učeník Ježiša Krista je ten, kto sa ho snaží v každej situácii napodobniť a konať Božiu
vôľu.“ (Carlo Acutis)

Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac november:
Všeobecný: Aby bol rozvoj robotizácie a umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh.
Úmysel KBS: Aby sa prehlbovala naša úcta k Svätému písmu, ktoré je prameňom zjavenia
pravého Boha.

Odpočinutie večné daj im Pane,
a svetlo večné nech im svieti,
nech odpočívajú v pokoji. Amen

Requiescat in pace.

Liturgický prehľad: 2. novembra – 8. novembra 2020
liturgický deň

čas

úmysel

miesto

kňaz

Pondelok
Spomienka na všetkých verných
zosnulých (Dušičky)

Osada

K

Spoločná za zosnulých

Jarovnice

F

Spoločná za zosnulých

Utorok
Sv. Martin de Porres, rehoľník

Osada

K Za farnosť

Jarovnice

F † Žofia, Elemír, Juraj, Albert

Streda
Sv. Karol Borromeo, biskup

Daletice

F

ZBP Dávid a Natália

Močidľany

K

† Kristína, Vincent

Prvý štvrtok
Sv. Imrich, uhorský princ

Jarovnice

F ZBP pre RB a BBSJ

Piatok
Prvý piatok, Sv. Leonard

Močidľany
Osada
Jarovnice

F † Jolana, Bartolomej
F ZBP Kristína Bilá (60 rokov)
K † Anton Nemčík (2. výročie)

Sobota
Prvá sobota, Sv. Engelbert

Jarovnice

K

Močidľany

K

Daletice

ZBP pre skupiny, ktoré
upratujú kostol
F ZBP Imrich s rod.

Jarovnice

K

ZBP rod. Novotná

Osada

F

Za farnosť

8. novembra 2020

Tridsiata druhá nedeľa
v cezročnom období

† Miroslav, Andrej, Margita

„Smútok je pohľad obrátený na seba, šťastie je pohľad obrátený na Boha.“(Carlo Acutis)

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu
získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety
žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom.
"Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský v mene slovenských
biskupov vzhľadom na okolnosti pandémie napísal minulý týždeň list hlavnému penitenciárovi,
kardinálovi Maurovi Piacenzovi s prosbou o zváženie úpravy podmienok získania odpustkov v
čase sviatku Všetkých svätých a Pamiatky všetkých verných zosnulých. Apoštolská
penitenciária zverejnila dekrét, platný pre celú Cirkev, ktorý vychádza v ústrety aj žiadosti
slovenských biskupov," povedal k rozhodnutiu zverejniť dekrét hovorca KBS Martin Kramara.
Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku
úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia
len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra.
Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so
zaistením bezpečnosti veriacich. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov
nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase
pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom
Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie
zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca)
a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

Panna Mária Obišovská, oroduj za nás, ktorí s k Tebe utiekame!

