
 

Oznamy: 
1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 

Z pohrebu Filomény Novotnej  200,00 € 

Z pohrebu Štefana Pacovského  200,00 € 
Z pohrebu Kristíny Tkáčovej  300,00 € 

(250 € Močidľany, 50 € Jarovnice) 

Z pohrebu Eriky Kotľárovej    10,00 € 

Z pohrebu Agnesy Mikovej    10,00 €  

Z pohrebu Elemíra Kaleju     10,00 € 
Z pohrebu Mariána Giňu     10,00 € 

Františka Jacková    200,00 € 

(100 € Jarovnice, 100 € Močidľany) 

Mária Matisová      50,00 € 

Bohuznámy     400,00 € 
Kristína Samselyová     20,00 € 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí v čase pandémie, keď sú 

kostoly zatvorené, prispievajú na farský účet: 
SK76 0900 0000 0000 9628 6364 

 

Ďakujem sestrám CJ za spravovanie domu a 

pastoračného centra, za ekonomickú agendu, 

starostlivosť a všetky réžie ( voda, plyn, elektrina) 
ktoré hradia z vlastných finančných zdrojov.  

Nech vás Pán odmení. PBZ!  
☺ 

2. Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac 

február: 

Všeobecný  úmysel: Za ženy, ktoré sa stali obeťami 

násilia, aby ich spoločnosť chránila a aby ich 

utrpeniu venovala pozornosť. 

Úmysel našich biskupov: Aby nás osobná 

skúsenosť utrpenia pobádala k pomoci opusteným, 
chorým a starým ľuďom. 

☺ 

3. On-line svätá omša 

V nedeľu ponúkame živé vysielanie sv. omše 

o 10:30 hod. 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“.  
☺ 

Posolstvo Svätého Otca Františka na 29. svetový 

deň chorých 2021 

 

Základom starostlivosti o chorých je vzťah dôvery 

Drahí bratia a sestry! 

Slávenie 29. svetového dňa chorých, ktorý pripadá na 

11. februára 2021 na liturgickú spomienku Panny 

Márie Lurdskej, je najvhodnejšou príležitosťou, aby 

sme osobitnú pozornosť venovali chorým a tým, ktorí 

sa o nich starajú, či už v zdravotníckych zariadeniach, 

rodinách alebo v komunitách. Myslím predovšetkým 

na tých, ktorí v celom svete trpia v dôsledku  

 

 

pandémie koronavírusu. Všetkým im, no zvlášť tým 

najchudobnejším a vylúčeným, chcem vyjadriť svoju 

duchovnú blízkosť a uistiť ich o milujúcom záujme  

  

 Téma tohoročného Svetového dňa chorých je 

inšpirovaná evanjeliovou staťou, v ktorej Ježiš kritizuje 

pokrytectvo tých, čo hovoria, ale nekonajú (porov. Mt 

23, 1 – 12). Keď sa viera zredukuje na prázdne slová a 

nezaujíma sa o životný príbeh a potreby druhých, vtedy 

dochádza k nesúladu medzi vyznávaným krédom a 

reálne prežívanou vierou. Je to veľké riziko; preto Ježiš 

používa silné vyjadrenie, aby varoval pred 

nebezpečenstvom sebazbožšťovania. Hovorí: „Len 

jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia“  

 

Kritika, s ktorou sa Ježiš obracia na tých, ktorí 

„hovoria, a nekonajú“ (v. 3) je vždy a pre všetkých 

užitočná, lebo nikto nie je imúnny voči veľmi vážnemu 

zlu pokrytectva, ktoré nám zabraňuje rozvíjať sa ako 

deti jediného Otca, povolané prežívať univerzálne 

bratstvo. 

S ohľadom na núdzu bratov a sestier nám Ježiš ponúka 

vzor správania, ktorý je v protiklade k pokrytectvu. 

Navrhuje zastaviť sa, počúvať, nadviazať priamy a 

osobný vzťah s druhým človekom, cítiť voči nemu 

empatiu a súcit, nechať sa dotknúť jeho utrpením až 

natoľko, že sa mu rozhodneme poslúžiť (porov. Lk 10, 

30 – 35). Skúsenosť choroby nám umožňuje pocítiť 

našu vlastnú zraniteľnosť a zároveň našu prirodzenú 

potrebu druhého človeka. Umožňuje nám jasnejšie 

pocítiť, že sme stvorenia, ktoré sú závislé od Boha. 

Keď sme chorí, môže niekedy našu myseľ a srdce 

ovládnuť neistota a strach, ba aj zdesenie; cítime sa 

bezmocní, pretože naše zdravie nezávisí od našich 

schopností alebo našich neustálych životných 

„starostí“  (porov. Mt 6, 27). 

Choroba prináša otázku zmyslu, s ktorou sa vo viere 

obraciame na Boha: otázku ohľadom nového zmyslu a 

nového smeru života, na ktorú niekedy nedokážeme 

hneď nájsť odpoveď. Ani naši priatelia a príbuzní nám 

nie vždy dokážu pri tomto namáhavom hľadaní 

pomôcť. 

V tomto ohľade je typická biblická postava Jóba. Jeho 

žena a priatelia ho nedokážu sprevádzať v jeho 

nešťastí, ba obviňujú ho a tak zhoršujú jeho osamelosť 

a zmätok. Jób sa cíti opustený a nepochopený. No 

práve skrze túto radikálnu zraniteľnosť, v ktorej 

odmieta každé pokrytectvo a vyberie si cestu 

úprimnosti pred Bohom a druhými, prenikne jeho 

naliehavé volanie až k Bohu, ktorý mu napokon 

odpovie a otvorí mu nové perspektívy. Boh mu potvrdí, 

že jeho utrpenie nie je trestom ani napomenutím, nie je 

ani stavom odlúčenia od Boha či znakom jeho 

ľahostajnosti. Zo zraneného a uzdraveného Jóbovho 

srdca tak vytryskne živé a dojemné vyznanie Pánovi: 

„Len z počutia som teba dosiaľ poznával, lež moje oko 

teraz ťa už uzrelo.“ 

zdroj: TKKBS 

 



 

 

 

 

 

         31. januára 2021         4/2021 
          Štvrtá nedeľa v cezročnom období     XIII. ročník

          

Pane, daj, aby sme počúvali Tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. 

 

„Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania...“ 
 

 

Tak sa začína v Lukášovom evanjeliu 

správa o očisťovaní Panny Márie a o obetovaní jej 

božského Syna. 

Podľa levitických predpisov Starého 

zákona každú matku pokladali po pôrode za 

rituálne čiže obradovo nečistú, a to po narodení 

chlapca 40 dní a po narodení dievčaťa 80 dní. V 

tom období sa taká žena nesmela pohybovať vo 

verejnosti ani vstúpiť do chrámu. 

Po uplynutí uvedeného času izraelská 

matka sprevádzaná svojím mužom priniesla do 

jeruzalemského chrámu očisťovaciu obetu. 

Bohatšie ženy obetovali baránka a holúbka či 

hrdličku, kým chudobné iba dva holúbky alebo 

hrdličky. 

Ak sa narodil prvorodený syn, pri 

očisťovaní ho rodičia „predstavili“ Pánovi. Podľa 

starozákonnej knihy Exodus (Ex 13, 11) totiž 

všetko prvorodené patrilo Bohu na znak toho, že 

pred odchodom Izraelitov z Egypta Boh usmrtil 

Egypťanom všetko prvorodené mužského 

pohlavia, kým Izraelitom prvorodených zachoval. 

Preto sa mu malo obetovať všetko mužské 

prvorodené: zvieratá sa mali zabiť, kým chlapci sa 

mali vykúpiť cenou piatich strieborných šeklov 

(por. Nm 18,15n). 

Jozef a Mária sa podrobili týmto 

predpisom, hoci milostiplná Matka sa nemusela 

obradove očisťovať ani prinášať obetu „za hriech“ 

a jej Syn ostával naplno Pánov aj po zaplatení 

piatich šeklov. Malý Ježiš sa podrobil rituálnym 

predpisom, lebo navonok sa ničím 

nechcel odlišovať od členov svojho národa. 

Podobne jeho Matka chcela byť jednoduchou 

dcérou Izraela a poníženou Pánovou služobnicou. 

No pri predstavovaní malého Ježiša sa stalo 

predsa čosi nezvyčajné. V tom istom čase prišli na 

Božie vnuknutie do chrámu starec Simeon a 84-

ročná „prorokyňa“ Anna. Boli to predstavitelia 

spravodlivých mužov a žien Starého zákona. Tí 

prišli privítať očakávaného Mesiáša - Spasiteľa. 

Simeon ďakoval Bohu, že mu doprial uvidieť 

spásu, „svetlo na osvietenie pohanov a slávu 

Izraela“. 

Osobitným posolstvom sa Simeon obrátil 

na Ježišovu Matku: „On je ustanovený na pád a 

na povstanie pre mnohých v Izraeli a na 

znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju 

vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo 

zmýšľanie mnohých sŕdc.“ (Lk 2,34-35) 

Boli to tajomné slová, ale zreteľne 

naznačovali dramatické chvíle, ktoré očakávali ju 

aj jej Syna. 

Sviatok Obetovania Pána sa pred 

liturgickou reformou 2. vatikánskeho koncilu 

slávil ako sviatok Očisťovania Panny Márie, to 

znamená, že sa zameriaval viac na úlohu Ježišovej 

Matky v predkladanom tajomstve. 

Liturgia sviatku predvída pred farskou 

alebo komunitnou sv. omšou obrad svätenia sviec 

– hromničiek. Tieto sviece symbolizujú svetlo a 

obetu. 

Obrad svätenia sviečok je zameraný 

predovšetkým na symbol svetla. Svieca horením 

nielen svieti, ale aj sa míňa, spotrebúva. Je to 

symbol obety: obety Kristovej i jeho 

nasledovníkov 

Veriaci ľud zažíha hromničnú sviecu vo 

svojich domoch pri vážnych príležitostiach, ako je 

zaopatrovanie chorých alebo modlitbové bdenie 

pri zomierajúcom. Niektorí zapaľujú hromničky aj 

pri veľkej búrke. 
              (Zdroj: internet) 

 



 

Liturgický prehľad: 1. februára – 7. februára 2021 

 
 

Ó, svätá Agáta, ktorá si odmietla ponuky na sobáš od nechcených pytačov, a trpela 

bolesťami mučenia pre svoju oddanosť Pánovi, oslavujeme tvoju vieru, dôstojnosť 

a mučeníctvo. Chráň nás pred sexuálnym zneužitím a akýmkoľvek znesvätením. 
Uchráň nás od rakoviny prsníka a rôznych utrpení žien. Buď nám inšpiráciou pri 

prekonávaní nepriazne osudu. Ó, svätá Agáta, panna a mučeníčka, pomôž 

milostivo nám, ktorí si ctíme tvoju obetu a prihovor sa za nás. Amen. 

 
 

 

„Mám strach, že Ježíš prejde okolo mňa a ja si to nevšimnem.“ Sv. Augustín 
 

 

liturgický deň čas miesto  kňaz Úmysel 

Pondelok  

Féria 

Sv. Trifón , mučeník 

18:00 Jarovnice K † Jozef, Pavlína, Filip 

Utorok 

Obetovanie Pána - Hromnice  

Sviatok 

17:00 Osada K ZBP pre zasvätených 

18:00 Jarovnice F † Irena, Marcel, Anton 

Streda 

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka 
Ľubovoľná spomienka 

17:00 Daletice F † z rod. Jurčišinovej 

18:00 Močidľany K †Anton, Mária Novotní 

Prvý štvrtok v mesiaci 
Féria 

Sv. Veronika 

18:00 Jarovnice F † Jozef Marciňák 

Prvý piatok v mesiaci 

Sv. Agáty, panny a  mučenice 

Spomienka 

17:00 Osada F 
† Viera , Jozef, Ladislav  

 r. Ferková 

18:00 Jarovnice K † Vladimír , František 

Prvá sobota v mesiaci 

Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov 

Spomienka 

Z nasledujúcej nedele 

18:00 Jarovnice F † Jolana, Bartolomej 

7.  februára 2021 

Piata nedeľa v cezročnom 

období 
 

08:00 Močidľany K ZBP František 80 r. s rod.  

09:15 Daletice F ZBP Imrich a Helena (55.výr.) 

10:30 Jarovnice K ZBP Stanislava (30r.) s rod 

10:30 Osada F † Vojtech , Július Kaleja 

 



 

Liturgický prehľad: 8. februára– 14. februára 2021 

 

liturgický deň čas miesto kňaz úmysel 

Pondelok 

Sv. Jozefíny Bakhity, panny 

Ľubovoľná spomienka 

18:00 Jarovnice K † František a Františka 

Utorok 

Féria 

Sv. Apolónia, mučenica 

17:00 Osada K 
ZBP a uzdravenie Jolany 

a Jozefa s rod. 

18:00 Jarovnice F † Konštantín a Helena 

Streda 

Sv. Školastiky, panny  

Spomienka 

17:00 Daletice F 

 

† Mária Ščavnická 

 

18:00 Močidľany K † Anton  ( ruž. bratstvo) 

Štvrtok 

Preblahoslavenej Panny Márie 

Lurdskej 

Ľubovoľná spomienka 

07:00 Jarovnice F † Žofia Hatalová 

Piatok  

Féria 

Sv. Eulalia, mučenica 

17:00 Osada F † Alžbeta rod. Kalejová, Bilá 

18:00 Jarovnice K ZBP Jozef (60r.) 

Sobota  

Panny Márie v sobotu 

Z  nasledujúcej nedele 

18:00 Jarovnice K 

† Rod. Kostolniková 

Rod. Telesnícka 

Rod. Karabinošová 

14. februára 2021 

Šiesta nedeľa v Cezročnom 

období  
 

08:00 Močidľany F ZBP bohuzáma kostolníčka 

09:15 Daletice K  ZBP Margita (90.r ) 

10:30 Jarovnice F ZBP rod. Kočanová 

10:30 Osada K  ZBP RB a BBSJ 

 

 
Nepoškvrnená Panna a Matka naša, ktorá si sa zjavila nepatrnému dieťaťu, pomôž nám svojím 

mocným príhovorom, aby sme ustavične žili v pokore a úprimnosti pravých Božích dietok a stali sa 

účastnými nebeského požehnania. Vypros nám milosť, aby sme za svoje spáchané hriechy činili 

pokánie, varovali sa od tejto chvíle každého hriechu a horlivo sa snažili stále viac napredovať v pravej 

čnosti. Aby sa nám tvoje materinské srdce nikdy nezatvorilo, ale vždy bolo otvorené a bez prestania 
nám vyprosovalo tie milosti, ktoré by v nás rozohnili božskú lásku a robili nás stále hodnejšími večnej 

koruny, aby sme raz s tebou, Nepoškvrnená Panna, Trojjediného Boha mohli chváliť a velebiť na veky 

vekov. Amen 

 


