
 

Oznamy: 

1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 

Magdaléna Lukáč Jacková                 50,00 € 

Jolana Kijovská                 50,00 € 

Rod. Kandrová     100,00 € 

František Kostolník                                   100,00 € 
Rodina Jozefa Kolarčíka              200,00 € 

Rodina Miškufová     100,00 € 

Bratstvo Bož. Srdca Ježišovho Močidľany  200,00 € 

Pohrebníctvo ERA     100,00 € 

      
Ďakujeme všetkým, ktorí v čase pandémie, keď sú 

kostoly zatvorené, prispievajú na farský účet: 

SK76 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.  

Pripojiť sa môžete pomocou odkazu, ktorý bude na 

webovej stránke www.jarovnice.sk, v mobilnej 
aplikácii Jarovnice a na YouTube stránke pod 

názvom „Svätá omša - Farnosť Jarovnice“.  
☺ 

3. Úmysel apoštolátu modlitby na mesiac apríl: 

Všeobecný  úmysel: Za  tých, ktorí v krajinách pod 
diktatúrou, autoritárskym režimom alebo 

s oslabenou demokraciou bojujú za základné 

práva, riskujúc vlastné životy. 

Úmysel  našich  biskupov: Aby sme príkladným 
slávením Veľkej noci prinášali svetu nádej na 

víťazstvo Božej pravdy a spravodlivosti.  
☺ 

Milá farská rodina, drahí veriaci!  

Aj naďalej ostávame zavretí vo svojich domovoch 
tak ako apoštoli, ktorí po umučení Krista boli za 

zatvorenými dverami a zo strachu pred Židmi 

nevychádzali von. To isté prežívame aj my počas 

stále trvajúcej pandémie ale nebojíme sa Židov ale 

smrtiaceho vírusu. Chceme Vás uistiť o našich 
modlitbách a prosbách za Vás i Vaše rodiny, ale aj 

za všetkých, ktorí neúnavne pracujú v 

nemocničných zariadeniach pri boji s 

koronavírusom. Stále sa môžete s nami spájať 

prostredníctvom priamych prenosov z nášho 
kostola. 
 

Zelený štvrtok: Večernou sv. omšou na pamiatku 

Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie. Tu 

si pripomíname ustanovenie Sviatosti Eucharistie, 

príkaz lásky i Sviatosti kňazstva. Spomeňme si v 
spoločnej modlitbe na všetkých kňazov.  
 

 

 

 

 

 

Veľký piatok je prísny deň pokánia. Každý veriaci 

od 14 rokov do 60 rokov je povinný zdržiavať sa 

mäsitého pokrmu a iba raz do sýtosti sa najesť. 

Krížovú cestu si môžete vykonať súkromne 

s rodinami smerom na Daletice ku kaplnke svätého 

Jakuba. Ďakujem Marošovi Tuptovi, Petrovi 
Dlugošovi, Pohrebníctvu ERA a našim chlapcom 

za výrobu a osadenie nového kríža. 
 

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom 

hrobe, ktorý tohto roku môžete nájsť v kaplnke 

svätého Jakuba. Rozjímame o Jeho utrpení a 

smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým. Modlitbou a 

pôstom očakávame Jeho zmŕtvychvstanie.  
 

Po veľkonočnej vigílii je vo zvyku sprievod so 
zmŕtvychvstalým Kristom a Sviatosťou Oltárnou. 

Keďže nie je dovolené sa stretávať, robiť 

sprievody a je zákaz vychádzania po 20:00 h., 

Kristus v Eucharistii prejde cestami našej farnosti 
až na Veľkonočnú nedeľu od 15:00 hod. Ak chcete 

prijať požehnanie, môžete byť vo svojom dvore. 

Prejdeme najprv Jarovnice, Močidľany a nakoniec 

osadu. Daletice požehnáme o 17:00 hod. 
 

 Veľkonočná nedeľa je nedeľou nedelí, kedy náš 

Pán slávne vstal z mŕtvych a ukázal sa ženám a 
učeníkom. Pre neho neboli ani zatvorené dvere 

problémom, tak Vám prajeme, aby Vám ani 

koronavírus nezatvoril dvere do vášho srdca.  
 

Veľká noc s o. arcibiskupom 

Bernardom a pp. Františkom 
 

ZELENÝ ŠTVRTOK 1. 4. 
10:00 Svätá omša svätenia olejov  

(z Vatikánu – Rím, TV LUX) 

10:00 Sv. omša svätenia olejov(z Košíc, TelKE)  

18:00 Svätá omša na pamiatku Pánovej večere   

(z Vatikánu – Rím, TV LUX) 

18:00 Svätá omša na pamiatku Pánovej večere   

(z Košíc, TelKE) 

VEĽKÝ PIATOK 2. 4. 
18:00 Umučenie Pána (Vatikán - Rím,TV LUX) 

15:00 Umučenie Pána (z Košíc, TelKE) 

21:00 Krížová cesta z Námestia sv. Petra  

(z Vatikánu - Rím, TV LUX) 

BIELA SOBOTA 3. 4. 
19:00 Veľkonočná vigília (z Košíc, TelKE) 

19:30Veľkonočnávigília(Vatikán-Rím,TVLUX)  

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 4. 4. 

10:00 Svätá omša (z Vatikánu - Rím, TV LUX) 

10:30 Svätá omša (z Košíc, TelKE)  

12:00 Urbi et Orbi – (Vatikán - Rím, TV LUX) 
 

http://www.jarovnice.sk/


  

 
 

 
28. marca 2021 

                              Kvetná nedeľa                           8/2021 
                  Nedeľa utrpenia Pána                         XIII. ročník 

 

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 

 

Kvetná nedeľa
    Pašie, state 

evanjelia, ktoré 

opisujú umučenie 

Ježiša, Božieho Syna. 

Ak sa aspoň trošku 

dokážeme  vcítiť do 

jeho utrpenia, možno 

aj v nás sa ozve 

pochybnosť: „Kde 

bol Boh Otec, o 

ktorého dobrote rozprával Ježiš také krásne 

podobenstvá?“ Podobenstvo o márnotratnom 

synovi nám ukazuje nesmiernu dobrotu Boha Otca, 

ktorý miluje človeka a chce spasiť hriešnika. 

Ponúknem vám zamyslenie, či dobre chápeme 

postavenie Boha Otca na Krížovej ceste. Aké 

miesto máme pripísať Bohu Otcovi? 

     Sv. Pavol v liste Rimanom hovorí, že: „Boh 

dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel 

za nás, keď sme ešte boli hriešnici" (Rim 5,8) A na 

inom mieste v tom istom liste hovorí: „Keď ani 

vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás 

všetkých" (Rim 8,32). Toto prehlásenie sv. Pavla 

nás prekvapuje. Nám sa skôr zdá, že skutočnosť, že 

Ježiš musel zomrieť na Kríži, nedokazuje Otcovu 

lásku, ale naopak „jeho krutosť"', alebo aspoň 

„neúprosnú spravodlivosť". Poznanie Boha Otca je 

u mnohých kresťanov zanesené týmito falošnými 

predstavami. Pán Ježiš by aj pred nami znovu 

mohol zopakovať: „Spravodlivý Otče, svet ťa 

nepoznal !" (Jn 17,25) 

   Božie utrpenie je však kvalitatívne iné ako 

naše, pretože my trpíme, lebo musíme, zatiaľ čo 

Boh trpí zvrchovane slobodne a jeho utrpenie nič 

neuberá na Božej neporušiteľnosti a nemennosti. 

Sv. Gregor Divotvorca hovorí: „Je to utrpenie toho, 

ktorý nie je schopný utrpenia" Boh trpí, pretože 

miluje. Pápež Ján Pavol II. vo svojej encyklike 

„Dominum et vivificantem" hovorí: „že v 

človečenstve Ježiša Vykupiteľa sa konkretizuje 

utrpenie Boha." 

      

„Spravodlivý Otče, svet ťa nepoznal !" (Jn 17,25) 

Bolesť nášho sveta je v tom, že nepozná Otca. Keď' 

človek opustil Boha Otca, opustili synovia svojich 

otcov. A každý pozemský otec si prežije nejakým 

spôsobom túto bolesť, aby aspoň trochu prenikol 

do bolesti Boha Otca. 

     Dnes rozjímame nad príbehom božskej lásky 

jedného Otca k Synovi a jedného Syna k Otcovi. 

Nech vyrastie z tohto tajomstva pre cirkev i pre svet 

uzdravujúca milosť, ktorá znovu obráti srdcia otcov 

k synom a srdcia synov k otcom. Nech obmäkčí 

naše skamenené srdcia i vo vzťahu k Bohu Otcovi. 

Človek musí znovu uveriť v lásku Boha Otca, aby 

pochopil svoju vlastnú cenu, aby znovu našiel 

radosť z toho, že je mužom, že je ženou, že je otcom 

alebo matkou, synom alebo dcérou. Radosť z toho, 

že je na svete, že existuje a je milovaný Bohom. 

      

     Na záver kratučká epizóda zo života sv. 

Františka: „Raz išiel okolo kostola Panny Márie 

Anjelskej a hlasne nariekal a vzdychal. Jeden 

duchovný človek sa preto domnieval, že František 

trpí nejakou chorobou alebo bolesťou. Dojatý 

súcitom sa ho pýtal: „Prečo plačeš?" A František 

mu odpovedal: „Oplakávam utrpenie môjho Pána 

Ježiša Krista a nehanbil by som sa ho oplakávať po 

celom svete." Ten muž začal hlasne nariekať spolu 

s ním.                                  www.frantiskani.sk 

 

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána 

Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom 

milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista 

z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.“ 

 

Vo svetle tohto radostného posolstva nech je 

slávenie Veľkej Noci pre Vás prameňom 

nádeje radosti a pokoja. Vaši duchovní otcovia, 

sestričky a bohoslovec. 

 
 

 



Liturgický prehľad: 29. marca - 4. apríla 2021 
 

 

Jim Caviezel o filme Umučenie Krista. 

 
„Ak budeš hrať v tom filme, je dosť možné, že si už viac nezahráš. A ja si to nezoberiem na 

zodpovednosť,“ povedal Mel Gibson. Uvedomil som si, že to ma Boh vložil do tejto brandže. A že môj talent 

nepochádza od ľudí, ale od Boha.  

Keď už som prijal tú rolu, musel som sa na ňu pripraviť. Začal som čítať Bibliu, aby som scenár s ňou 

porovnal. Je nepochopiteľné, že všetci chcú len vzkriesenie. Ale nikto nechce utrpenie. Ako môžeš získať 

zlatú medailu bez obety? Ak budem hrať v tom filme, nechcem hrať len nejaké polovičné utrpenie a že za 

Ježišovo utrpenie boli zodpovední len rímski vojaci. Ale keď to budeš pozerať, aby si každý deň videl, že 

my všetci sme vinní, lebo podliehame hriechom. Hlavne, keď ho zrádzame ako kresťania. Ale Ježiš nám 

stále hovorí, aby sme vstali, aby sme sa snažili, aby sme išli ďalej...  

(v čase nakrúcania mal 33 rokov a jeho iniciály sú JC – náhoda?) 

 

liturgický deň čas miesto  kňaz Úmysel 

Pondelok  

Féria 
Sv. Ludolf, biskup a mučeník 

18:00 Jarovnice K † Mária a Anton Čarní 

Utorok 

Féria 

Sv. Ján Klimak 

17:00 Osada K 
ZBP František, Kristína , 

Rozália 

18:00 Jarovnice F † Jozef Skyba 

Streda 

Féria 

Sv. Benjamín 

17:00 Daletice F Za farnosť 

18:00 Močidľany K † rod. Kostrabová a Miškufová 

ZELENÝ  ŠTVRTOK 

Pánovej večere 
(ustanovenie Eucharistie) 

17:00 
Jarovnice 

  On-line 
F ZBP RB a BBSJ 

VEĽKÝ  PIATOK 
Slávenie obradov utrpenia a smrti Pána 

Dnes je prísny pôst! 
16:00 

Jarovnice 

  On-line 
K Obrady 

BIELA SOBOTA 

Veľkonočná vigília Pánovho 

zmŕtvychvstania  
Slávnosť 

20:30 
Jarovnice 

  On-line 
F Za farnosť 

4. apríla 2021 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 ZMŔTVYCHVSTANIE PÁNA  

08:00 Močidľany F Za farnosť 

09:15 Daletice K Za farnosť 

10:00 
Jarovnice 

 On-line 
K 

ZBP a poďakovanie za dar 

života Mária (70.r.) 

10:30 Osada F Za farnosť 



Liturgický prehľad: 5. apríla – 11. apríla 2021 

 

liturgický deň čas miesto kňaz úmysel 

Veľkonočný pondelok 

Sv. Vincent Ferrer, kňaz 
18:00 Jarovnice K ZBP  Ľuboš 

Veľkonočný utorok 
Sv. Sv. Celestín, pápež 

 

17:00 Osada K 
†  Ján Kaleja Januv-Benda 

(1.výr.) 

18:00 Jarovnice F † Anton, Mária Kandroví 

Veľkonočná streda 

Sv. Ján Krstiteľ de la Salle, kňaz 

17:00 Daletice F Za farnosť 

18:00 Močidľany K 
ZBP a poďak. za dar života 

Patrícia (50.r.) 

Veľkonočný štvrtok 

Sv. Dionýz, sv. Amantius, biskup 
18:00 Jarovnice F † Margita, Anton 

Veľkonočný piatok 

Sv. Demeter, mučeník 

17:00 Osada F † Alžbeta Miková s rod. 

18:00 Jarovnice K † Jozef 

Veľkonočná sobota 

Sv. Magdaléna z Kanossy, panna 
 

18:00 Jarovnice K † Jozef Gaľa 

11. apríla 2021 

Nedeľa Božieho 

milosrdenstva 
 

08:00 Močidľany K 
ZBP pre tých, čo zveľaďujú 

chrám 

09:15 Daletice K ZBP Matúš s rod. 

10:30 Jarovnice F 
ZBP Ján a Monika  

(25.r manželstva) 

10:30 Osada F Za farnosť 

 

 

Šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu 
 Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život 

ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem Sudcom, ale 

milosrdným Spasiteľom (Denníček 1075). Toto prisľúbenie dal Pán Ježiš všetkým, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom budú ohlasovať jeho milosrdenstvo a šíriť jeho úctu. Kňazi sa 
môžu tešiť z dodatočného Ježišovho prisľúbenia, podľa ktorého: Zatvrdliví hriešnici 

sa budú kajať po ich slovách, keď budú hovoriť o mojom nesmiernom milosrdenstve, 

o zľutovaní, ktoré mám voči nim vo svojom srdci. Kňazom, ktorí budú hlásať 

a oslavovať moje milosrdenstvo, dám predivnú moc, pomažem ich slová a pohnem 

srdcia, ku ktorým budú hovoriť (Denníček 1521). Tieto prisľúbenia hovoria o dôležitosti 
šírenia úcty k milosrdenstvu, lebo Ježiš sľubuje materinskú ochranu v živote a v 

okamihu smrti všetkým, ktorí túto úlohu vykonávajú. Preto je šírenie úcty 

k milosrdenstvu jednou z foriem úcty k Božiemu milosrdenstvu okrem obrazu 

milosrdenstva, Sviatku Božieho milosrdenstva, Korunky a Hodiny milosrdenstva. Je tiež spojená s 
Ježišovými prisľúbeniami.      


