
 

Oznamy: 
1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 
Z pohrebu Karolíny Bilej       30,00 € 

Rod. Ružbarská      100,00 € 

Rod. Ľubocká                  100,00 € 

Rod. Škvarková                                               100,00 € 

Rod. Semanová                                               100,00 € 

Bohuznáma rodina                                           200,00 € 

Valent Jacko                                                      50,00 € 

Mária Stašiková                                                 50,00 € 

Na účet: 
Jozef Kolarčík               240,00 € 

Martin Troščak      180,00 € 

Juliana Novotná      200,00 € 

Anton Konečný        80,00 €  

Karel Troščak       120,00 € 

Anton Mudrák      102,00 € 

Jasličky: 
Jarovnice       160,00 €  

Močidľany         71,10 € 

Daletice         55,50 € 

Osada          10,10 € 

Dobrá novina: 
Jarovnice       780,00 €  

Močidľany       567,10 € 

Daletice         60,00 € 

Osada          40,10 € 

Ďakujeme všetkým, ktorí v čase pandémie, keď sú 

kostoly zatvorené, prispievajú na farský účet: 

SK76 0900 0000 0000 9628 6364 

Nech vás Pán odmení za vašu štedrosť! 

 

2. On-line odpustová svätá omša 

Drahí bratia a sestry, pri príležitosti odpustovej 

slávnosti sv. Antona Pustovníka 17.1.2021 sme si pre 

Vás pripravili živé vysielanie sv. omše o 10:30h. 

z farského kostola v Jarovniciach. Pripojiť sa môžete 

pomocou odkazu, ktorý bude na facebookovej 

stránke „Farnosť Jarovnice“ a na YouTube stránke 

pod názvom „Svätá omša - Farnosť Jarovnice“.  

 
3. Kto chce uzavrieť v tomto roku sviatosť 

manželstva, nech sa nahlási do začiatku pôstneho 

obdobia (17.02.2021) na farskom úrade. 

 

 

 

4. Počas pandémie sa bude popolec udeľovať  

posypaním a bez opakovania formuly. 
Kongregácia pre Boží kult vydala usmernenie 

ohľadom spôsobu udeľovania znaku popola na 

Popolcovú stredu v dobe pandémie. Biblickú 

formulu kňaz vysloví len raz spoločne pre všetkých 

prítomných. Popol sa udelí jednotlivo, a to 

posypaním na hlavu. Zdravotná situácia súčasnej 

pandémie má dosah aj na špecifické úpravy v 

liturgickej oblasti. Kongregácia pre Boží kult a 

disciplínu sviatostí v tomto zmysle upravila spôsob 

udeľovania popola pri slávení Popolcovej stredy, 

ktorá tento rok pripadá na 17. februára. V dnes 

zverejnenej nóte s podpismi prefekta kard. Roberta 

Saraha a sekretára Mons. Arthura Rocheho sa 

uvádza, ako má kňaz postupovať: 

„Kňaz prednesie modlitbu požehnania popola. 

Pokropí popol svätenou vodou bez slov. Potom sa 

obráti k prítomným a iba raz pre všetkých vysloví 

formulu, ako je uvedená v Rímskom misáli: «Kajajte 

sa a verte evanjeliu» alebo: «Pamätaj, že si prach a 

na prach sa obrátiš». Potom si kňaz očistí ruky, 

nasadí si tvárové rúško a udelí popolec tým, ktorí 

prídu k nemu, alebo ak je to vhodné, sám pristúpi 

k tým, čo stoja na svojich miestach. Kňaz vezme 

popol a posype ním hlavu každého bez toho, aby 

niečo hovoril. 
 

5. Od 18. – do 25. januára je Týždeň modlitieb za 

jednotu kresťanov. Téma: zostaňte v mojej láske 

a budete prinášať veľa ovocia.(por. Ján 15, 5 – 9) 
 

6. Modlitba pápeža Františka k sv. Jozefovi 
 

Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže 

urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc 

v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. 

Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké 

a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé 

vyriešenie. 

Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám 

do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; 

a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž 

mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. 

Vyúčtovanie farského kostola, filiálok a fary za rok 2020  
 zostatok 2019 príjem výdaj zostatok 2020 

Močidľany  7 688,50 € 4 852,51 € 6 636,31 € 5 904,70 € 

Osada  5 395,49 € 4 071,00 € 5 560,73 € 3 905,76 € 

Daletice  2 921,66 € 3 068,61 € 2  486,38 € 3 503,89 € 

Jarovnice  2 122,21 € 31 206,16 € 10 521,24 €  

11421,72 € Fara  - - 11 385,41 € 

Splátka za kúpu  

domu       

„Pustovníček“ 

12 000 € (2018) 12 000 € (2019) 12 000 €  (2020) - 578,28 € 
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        ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V JAROVNICIACH              XIII.ročník 
 

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť Tvoju vôľu 

 

Oltár sv. Antona – 

zatvorená kniha 
 

 

Sv. Anton Pustovník (nazývaný aj sv. 

Anton Veľký, sv. Anton Egyptský alebo 

jednoducho Opát) bol asketický mních žijúci v 3. 

a 4. storočí v Egypte. Je považovaný za 

priekopníka mníšskeho života – jeho príbeh 

inšpiroval množstvo kresťanov opustiť svoje 

domovy a zvoliť si prísny pustovnícky život. 

Anton pochádzal z bohatej kresťanskej rodiny, 

avšak inšpirovaný slovami Matúšovho evanjelia 

„Ak chceš byť dokonalý, predaj všetko, čo máš, 

a rozdaj chudobným...“ (Mt 19, 21) sa vzdal 

majetku a oddal sa modlitbe, sebazapreniu a 

fyzickej práci. Odišiel do púšte, kde vytrvalo 

bojoval s diablovým pokušením aj fyzickými 

manifestáciami démonov. 

 

Jeho snahou bolo nespyšnieť a napriek 

tomu, že ho čoskoro začali nasledovať a žiadať o 

radu a pomoc mnohí ľudia (vrátane biskupov aj 

cisára Konštantína Veľkého), snažil sa vyhýbať 

prílišnej pozornosti a uprednostňoval samotu 

(istý čas dokonca žil zamurovaný v jednej 

miestnosti). Neorganizoval nijaké skupinové 

aktivity, ale jeho nasledovníkov možno 

považovať za prvú rehoľnú komunitu v dejinách. 

Zomrel vo veku 105 rokov.  

Svätoantonskej legende sa venuje Oltár 

sv. Antona Pustovníka v Kostole sv. Juraja v 

Spišskej Sobote od neznámeho majstra. V 

množstve scén možno vidieť rôzne formy 

Diablovho pokušenia – zlatá hruda a zlatý disk, 

poľovník so sieťou a kopijou, tri zvodné ženy pri 

vode (v oboch prípadoch majú tieto falošné 

ľudské postavy obludné, akoby vtáčie nohy) – či 

priamo démonov, mučiacich svätca a 

pripomínajúcich mu jeho hriechy. Oporou v jeho 

snažení sú mu postavy anjelov a najmä zjavenie 

Krista s nápisovou páskou In toto orbe te faciam 

nominari (po celom svete ťa preslávim). 

Sv. Anton má na všetkých scénach 

rovnaký jednoduchý odev – bielu sutanu a hnedý 

plášť s čiapkou – a v ruke drží pútnickú palicu. 

Jeho sústredený výraz je takmer nemenný, 

znázorňujúci vnútornú silu a odolnosť voči 

svetským nástrahám. Na podobne spracovanej 

scéne z oltára v Spišskej Belej (od toho istého 

majstra) je sv. Anton vyobrazený aj so 

svätožiarou.                            (Zdroj – internet) 

 

Všetkých si Vás srdečne pozdravujeme a 

uisťujeme Vás, že ste v našich modlitbách. 

Myslíme navzájom na seba a sv. Anton nech 

oroduje za nás a celú farnosť. 
                                   Vaši kňazi a rehoľné sestry CJ 

 
 



 

Liturgický prehľad: 18. januára – 24. januára 2021 

 
 

„Cestou nech ťa vedie viera a cestou nech ti je Sväté písmo! A dobrým vodcom Slovo z neba. Od tejto 

lampy si aj ty zažni svoju lampu, aby svietila do tvojho vnútorného človeka, ktorý zas je lampou tvojho 

tela.“ (Sv. Ambróz) 

 
 

Drahý Bože, 

V tejto chvíli prichádzam k Tebe, 

Osvetli, prosím, čo je vo mne temné. 

Posilni, čo je vo mne slabé. 

Oprav, čo je vo mne zlomené, 

Uzdrav, čo je vo mne choré a oživ všetok pokoj a lásku, ktoré vo mne odumreli. 

Táto modlitba je za mňa, moju rodinu, mojich priateľov, mojich nepriateľov a dokonca aj tých, 

 ktorí ma nenávidia. Amen 
 

liturgický deň čas miesto  kňaz Úmysel 

Pondelok  
Féria 

Sv. Margita Uhorská, panna 

 Jarovnice K ZBP pre Máriu  (65 r.) 

Utorok 

Féria 
Sv. Abakus a Audifax, mučeníci 

 Osada K † Martin, Helena, Bartolomej 

 Jarovnice F ZBP pre Ruženu (50 r.) s rod. 

Streda 

Sv. Fabián a Šebastián, mučeníci 

 Daletice F † z rod. Krivej a Kočanovej 

 Močidľany K †Albert (nedož. 80 r.) 

Štvrtok 

Sv. Agnesa, panna a mučenica 

spomienka 

 Jarovnice F † Anton, Ján, Kristína 

Piatok 

Sv. Vincent, diakon, mučeník 

Ľubovoľná spomienka 

 Osada F 
† Ladislav, Michal, Lenka, 

 r. Ferková 

 Jarovnice K † z rod. Jackovej a Tuptovej 

Sobota 

Sv. Ján Almužník, biskup 

Ľubovoľná spomienka 

 Jarovnice F † Margita Tobiášová (1.výr.) 

24.januára 2021 

Tretia nedeľa v cezročnom 

období 
Nedeľa Božieho Slova 

 Močidľany K 
ZBP pre tých, čo upratujú 

chrám 

 Daletice F ZBP pre Antona s rod. 

 Jarovnice K ZBP pre rod. Olejárovú 

 Osada F 
ZBP pre Adrianu, Mareka 

Agátu a Ruženu 

 

http://www.zivotopisysvatych.sk/marius-marta-abakus-a-audifax/


 

Liturgický prehľad: 25. januára – 31. januára 2021 
liturgický deň čas miesto kňaz úmysel 

Pondelok 
Obrátenie sv. Pavla, koniec týždňa 

modlitieb za zjednotenie kresťanov 

18:00 Jarovnice K † Vasiľ, Ján, Ivan 

Utorok 
Sv. Timotej a Títus, biskupi 

Spomienka 

17:00 Osada K † Mária Popušová (1.výr.) 

18:00 Jarovnice F † Bartolomej (30. výr.) 

Streda 

Sv. Angela Merici, panna, 

Zakladateľka rehole Uršulínok 

Ľubovoľná spomienka 

17:00 Daletice F 
† z rod. Palčákovej, 

 Tomášovej 

18:00 Močidľany K † Anton Lukáč, kňaz 

Štvrtok 
Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ 

Cirkvi, Spomienka 

07:00 Jarovnice F † Jozef Kostráb 

Piatok 
Sv. Valér, biskup 

Féria 

17:00 Osada F ZBP pre Petra Kaleju 

18:00 Jarovnice K † z rod. Tuptovej 

Sobota 
Sv. Martina , panna a mučenica 

Večer z nasledujúcej nedele 

18:00 Jarovnice K † Jozef Skyba 

31. januára 2021 

Štvrtá nedeľa v Cezročnom 

období  
 

08:00 Močidľany F ZBP pre rod. Novotnú (č.d.2) 

09:15 Daletice K ZBP pre Elenu s rod. 

10:30 Jarovnice S 
ZBP pre Gabriela a Jaroslavu 

(30 r. manželstva) 

10:30 Osada K † Dezider, Albína, Eva 

 

Modlitba Sv. Tomáša Akvinského za správne jednanie 
 

Daj, Všemohúci Bože, aby som Tvoju vôľu vo svojom živote 

rozvážne skúmal, pravdivo poznával a dokonale plnil. 

Veď môj život tak, aby bol Tebe ku cti a mne ku spáse. 

Daj mi k tomu, Pane, myseľ silnú, myseľ slobodnú, 

myseľ spravodlivú, myseľ bdelú, myseľ stálu. 

Učiň ma prostým bez povýšenosti, vážnym bez smútku, 

pravdivým bez klamu, odvážnym bez bázne, 

kľudným bez ľahkomyseľnosti. 

Daj, aby moje cesty smerovali priamo a bezpečne ku cieľu. 

Daj, láskyplný Bože môjho žitia, aby som v Teba vždy dôveroval. 

Kiež sa tak stane! 


