Oznamy:
1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary:
Bohuznáma rodina
1.200,00 €
Z pohrebu Margity Ružbarskej
400,00 €
Z pohrebu Františky Jackovej
200,00 €
(Močidľany 100 € a Jarovnice 100 €)
Marcel Trišč
100,00 €
Mária Krištofová
70,00 €
Valentín Novotný
50,00 €
Bohuznáma
50,00 €
Ďakujeme všetkým, ktorí v čase pandémie, keď
sú kostoly zatvorené, prispievajú na farský účet:
SK 76 0900 0000 0000 9628 6364

2. On-line svätá omša
V nedeľu ponúkame živé vysielanie sv. omše
o 10:30 hod. z farského kostola v Jarovniciach.
V piatky pôstneho obdobia o 18:00 hod. bude
krížová cesta. Pripojiť sa môžete pomocou odkazu,
ktorý bude na webovej stránke www.jarovnice.sk,
v mobilnej aplikácií Jarovnice a na YouTube
stránke pod názvom „Svätá omša - Farnosť
Jarovnice“.

3. Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac
marec:
Všeobecný: Aby sme s obnovenou hĺbkou
prežívali sviatosť zmierenia a aby sme v nej
okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo.
Úmysel našich biskupov: Aby boli počaté deti
prijímané s láskou a aby viacdetné rodiny
dostávali potrebnú pomoc.


Liečba
Lekár sklamane potriasol hlavou. U pacienta sa
neprejavovalo nijaké zlepšenie. Už desať dní
starec vôbec nereagoval na liečbu. Vzdal sa. Na
nemocničnom lôžku akoby nemal vôľu bojovať o
život. Unavený a odovzdaný osudu. Keď ho na
druhý deň lekár navštívil, znova potriasol hlavou.
Ale od prekvapenia. Všetky výsledky starca sa
vrátili do normálu. Starec sedel opretý o podušky
a
vrátila
sa
mu
aj
farba.
"Čo sa stalo?" pýtal sa lekár. "Včera sme sa
báli o váš život A teraz všetko zázračne
funguje. Smiem vedieť, čo sa stalo?"
Starček sa usmial. Prisvedčil a povedal: "Máte
pravdu. Včera sa niečo stalo. Včera ma prišiel
navštíviť vnúčik a povedal mi: Deduško, musíš
sa vrátiť hneď domov. Pokazil sa mi bicykel."

Čoho sa vzdať (nielen)
v pôstnom období?
Vzdaj sa...
 hriechu→ vráť sa k čnosti
 rezignovania→
vytrvaj
 sťažovania→
zameraj sa na vďačnosť
 pesimizmu→ buď
optimistom
 bedákania→ uvažuj
láskavo
 neprimeraných
obáv→ zver všetko Bohu
 znechutenia → buď
plný nádeje
 zúrivosti→ vráť sa
k odpusteniu
 nenávisti → zlo dobrom odplácaj
 negativizmu→ buď pozitívny
 hnevu→ buď trpezlivý
 malicherností → staň sa vyzretejším
 smútku→ raduj sa z krásy, ktorá je vôkol
teba
 žiarlivosti→ modli sa za dôveru
 ohovárania→ kontroluj svoj jazyk


Vedeli ste o farnosti, že?
 Farskú kroniku začal písať júni 1931
(teda skoro pred 90 rokmi) vdp. Belo
Jančáry, farár jarovnický (1931-1940)
 V roku 1932 ten istý duchovný správca
zaviedol krásnu 40 - hodinovú odprosujúcu
pobožnosť ku cti Najsvätejšej Sviatosti
Oltárnej. Konaná bola posledné tri dni
fašiangové. Veriaci s veľkým pochopením
prijali túto novinku.
 V roku 1936 bol v farnosti založený
kláštor Milosrdných sestier sv. Kríža,
prvou predstavenou bola Sr. M Georgia
Lurány.

28. februára 2021
Druhá pôstna nedeľa
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Pred tvárou Pána budem bývať v krajine žijúcich.

Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi

"My, katolícki biskupi Slovenska, zídení
cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s
veľkým znepokojením vnímame ako sa sčítanie
obyvateľstva stáva nástrojom politického boja a
kampane namierenej proti Cirkvi. História
poskytuje nemálo príkladov, keď sa sčítania
stali obeťou politických záujmov, ktorým
realita nevyhovovala. Žiaľ, situácia ukazuje, že
takéto spôsoby manipulácie nepatria len do
minulosti.
Vyzývať dnes ľudí, aby sa k svojmu
vierovyznaniu neprihlásili, je nielen prejavom
intolerancie voči náboženstvu, formou útoku na
náboženskú slobodu, ale aj zámerným úsilím o
znehodnotenie sčítania. Ak takúto iniciatívu
vyvíjajú a investujú do nej súkromné osoby,
ako bolo možné vnímať v uplynulých týždňoch,
je to zvláštne: ak sa však ukáže, že s tým
prichádza aj jedna z vládnych strán, ba využíva
na tento účel silu médií, smeruje to k popretiu
zmyslu samotného sčítania.
Bolo by nepredstaviteľné, ak by sa dnes
niekto pokúsil presviedčať príslušníkov
národnostných menšín, nech sa neprihlásia k
svojej národnosti, aby sa tak znížili príspevky
na ich podporu. V prípade príslušnosti k
vierovyznaniu sa to však bez váhania robí. Keď
sa sčítanie stane prostriedkom politickej
kampane a šírenia animozity voči cirkvám, jeho
výsledky nebudú mať výpovednú hodnotu.

Usilujeme sa vlievať vieru a nádej,
zmierovať a pozitívne motivovať ľudí k
solidarite i vzájomnej pomoci v náročných
časoch. Naši duchovní aj laickí veriaci, medzi
nimi mnohí lekári a zdravotníci, záchranári,
policajti a vojaci, slúžia v nemocniciach, v
hospicoch, charitách, na uliciach aj medzi
ľuďmi bez domova - bez ohľadu na náboženskú
príslušnosť kohokoľvek. Pomáhame na
Blízkom Východe, stovkám utečencov v Iraku,
tisícom detí v školách v afrických krajinách.
Mnohí naši kňazi sú už celé týždne v
dobrovoľníckej
službe
na
covidových
oddeleniach, kde sa snažia byť užitoční pre
všetko, čo nemocnice potrebujú.
Nemíňame prostriedky na kampaňové
billboardy. O to s väčším prekvapením
sledujeme, že sa investujú peniaze do kampaní
namierených
proti
cirkvám,
osobitne
Katolíckej, a najnovšie sa do nich priamo
zapájajú aj politickí predstavitelia."

„Kto mňa zaprie pred
ľuďmi,
toho aj ja zapriem pred
svojím Otcom“
Mt 10, 33

Liturgický prehľad: 1. marca – 7. marca 2021
liturgický deň

Pondelok
Féria
Sv. Albín, biskup

čas

miesto

Úmysel

kňaz

18:00

Jarovnice

K

† Mária Gaľová a deti

Utorok
Féria
Sv. Anežka Česká, rehoľníčka

17:00

Osada

K

Za farnosť

18:00

Jarovnice

F

† Helena, Bartolomej

Streda
Féria
Sv. Kunigunda

17:00

Daletice

F

† z rod. Kočanovej

18:00

Močidľany

K

† Tomáš, Agnesa

18:00

Jarovnice

F

† Jozef Marciňák

17:00

Osada

F

ZBP Jozef Kaleja (44 rokov)

18:00

Jarovnice

K

† Pavlína

18:00

Jarovnice

F

† Anton

08:00

Močidľany

F

† Vincent Marcinčin (5. výr.)

09:15

Daletice

K

ZBP Frederik

10:30

Jarovnice

F

ZBP Marcel a Katarína s rod.

10:30

Osada

K

ZBP BBSJ a RB

Prvý Štvrtok
Féria
Sv. Kazimír
Prvý Piatok
Féria
Sv. Teofil, biskup
Prvá Sobota
Féria
Sv. Fridolín,

7. marca 2021

Tretia pôstna nedeľa

Čo máme robiť My?
Pokánie je podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha. Patrí to k podstate
kresťanstva. Skutky apoštolov jednou vetou opisujú kresťanstvo takto: „Teda Boh aj pohanom daroval
pokánie, aby mali život“ (Sk 11, 18)
Čo máme robiť my? Pokánie sa začína tým, že uznávame svoju hriešnosť. To je prvý krok.
Dnešný svet žije v „ošiali nevinnosti“. Človek nevie prijať skutočnosť hriechu, ak nejestvuje
kompetentné fórum, ktoré by mu ho vedelo odpustiť. Hriech, ak nemá výhľad na odpustenie, možno
iba poprieť. Riešenie prináša jedine Boh, ktorý sa k nám priblížil v Ježišovi Kristovi, a v ňom nám
ponúka zmierenie.
Čo má teda, milovaní, robiť kresťan v každom čase, to treba teraz konať usilovnejšie
a nábožnejšie, aby sa apoštolská ustanovizeň štyridsiatich dní naplnila pôstom, a to nielen
striedmosťou v jedle, ale a predovšetkým, že sa zbavujeme nerestí. (Sv. Lev Veľký)
Zdroj: Direktórium

Liturgický prehľad: 8. marca – 14. marca 2021
liturgický deň

Pondelok
Féria
Sv. Ján z Boha, rehoľník
Utorok
Féria
Sv. Františka Rímska, rehoľníčka

Streda
Féria
Sv. Makarius, biskup
Štvrtok
Féria
Sv. Konštantín
Piatok
Féria
Sv. Teofan, mních
Sobota
Féria
Sv. Nikefor

14. marca 2021

Štvrtá pôstna nedeľa

čas

miesto

kňaz

úmysel

† František a Veronika Roboví

18:00

Jarovnice

K

17:00

Osada

K Za farnosť

18:00

Jarovnice

F † Andrej, Žofia

17:00

Daletice

K

† z rod. Novotnej

18:00

Močidľany

F

† rodičia

07:00

Jarovnice

F † Bartolomej, Jozef, Františka

17:00

Osada

F Za farnosť

18:00

Jarovnice

K

† Filoména (10. výročie)

18:00

Jarovnice

K

† z rod. Kovaľovej

08:00

Močidľany

K

ZBP rod. Halušková

09:15

Daletice

F

ZBP rod. Kolcúnová,
Novotná a Krivá

10:30

Jarovnice

K

ZBP Kvetoslava (60 rokov)

10:30

Osada

F

† Alžbeta, r. Kalejová, Bilá

Ľudia nás môžu nenávidieť kvôli Kristovi,
ale nikdy by nemali nenávidieť Krista kvôli nám. (Saletini)
Tri piliere pôstu
Modlitba je nástroj, v ktorom sa pripodobňujeme Bohu a osvojujeme si Božie zmýšľanie, postoje,
túžby. Zároveň modlitbou prehlbujeme svoj vnútorný a osobný vzťah s Bohom.
Pôst je vonkajším znakom vnútornej skutočnosti – nášho úsilia – s pomocou Božou zrieknuť sa zla
a žiť Evanjeliom. Pôst nás odpútava od seba samých a snaží nasmerovať náš pohľad na potreby
blížnych.
Almužna znamená osvojiť si Boží postoj lásky, súcitu a milosrdenstva, prejavujúci sa túžbou deliť sa
a robiť tak život toho druhého lepším a krajším.
Zdroj: internet

