NOVÉ OPATRENIA:

Oznamy:
1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary:
Z pohrebu Márie Krivej (Daletice)
Jolana Novotná (249)
Rod. Judová
Bohuznáma
Alžbeta Novotná
Ružencové bratstvo Močidľany

300,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
200,00 €

Ďakujeme všetkým, ktorí v čase pandémie
prispievajú na farský účet:
SK76 0900 0000 0000 9628 6364

2. Dnes je zbierka na seminár. Pán Boh zaplať

3. Úmysel apoštolátu modlitby na mesiac máj:
Všeobecný
úmysel: Za
finančníkov,
aby
spolupracovali s vládami na regulovaní financií,
a tak uchránili občanov pred nebezpečenstvami.
Úmysel našich biskupov: Aby sme dobrým
príkladom života šírili evanjelium vo svojom
okolí.

4. Od 1. mája začíname s modlitbou Loretánskych
litánií, ktoré ako sme už uverejnili v minulom
čísle, sú rozšírené o tri nové invokácie:
 po oslovení Matka Cirkvi sa pridáva
Matka milosrdenstva;
 po oslovení Matka Božej milosti sa
pridáva Matka nádeje;
 po oslovení Útočisko hriešnikov sa
pridáva Útecha migrantov;
Pozývame všetkých veriacich na spoločnú
modlitbu tejto mariánskej pobožnosti v kruhu
svojich rodín.

5. Na prvý piatok navštívime dopoludnia našich
chorých.

Sobášne ohlášky
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Damián Meščan
syn rodičov Petra a Márie, rod. Kmecovej,
narodený v Prešove, bývajúci vo Veľkom
Slivníku
a
Jana Samselyová
dcéra rodičov Jozefa a Jany, rod. Sedlákovej,
narodená v Prešove, bývajúca v Daleticiach.
Ohlasujú sa 25.04.2021 tretíkrát

Ako už viete, od pondelka 19. apríla je umožnené
verejné slávenie bohoslužieb. Podľa vyhlášky
ÚVZSR je však obmedzený počet osôb
zúčastnených na bohoslužbách, ktorý nesmie
presiahnuť jednu osobu na 15 m². Po zvážení
všetkých možností sme sa rozhodli takto:






na sv. omšu môže prísť iba 10 osôb, a to
10 osôb z rodiny, z ktorej je úmysel sv.
omše;
omše sa budú slúžiť iba vo farskom kostole
(v týždni aj v nedeľu);
všetky úmysly sv. omší sa presúvajú do
farského kostola ako je vo farskom liste;
v nedeľu sv. omše budú nasledovné:

08:00 hod. – sv. omša s úmyslom z Močidlian;
09:15 hod. – sv. omša s úmyslom z Daletíc;
10:00 hod. – sv. omša s úmyslom z Jarovníc;
10:30 hod. – sv. omša s úmyslom z Jarovníc –
osady;



kostol bude otvorený 10 minút pred
začatím sv. omše;
naďalej je nutné dodržať všetky
protiepidemiologické opatrenia: prekrytie
horných dýchacích ciest, pri vstupe
dezinfekcia rúk a 2-metrové odstupy;

Kvôli limitovanej účasti stále platí dišpenz od
povinnosti byť prítomní na nedeľných
bohoslužbách. Prosíme Vás, aby ste zodpovedne
dodržali všetky opatrenia a dbali na ochranu
zdravia každého človeka.

25. apríla 2021
Nedeľa Dobrého pastiera
Štvrtá veľkonočná nedeľa

10/2021
XIII.ročník

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným..

Jedine pastier podobný Ježišovi dáva stádu dôveru
„Ježišu,
ktorý ako Dobrý
Pastier prebývaš v Najsvätejšej
Sviatosti, zošli zo svätostánku
prebohaté lúče svojej milosti na
nášho duchovného otca. Daj mu
všetky tie milosti, ktoré sú potrebné k
jeho i nášmu posväteniu. Posilňuj
ho, aby verne bdel nad stádom
svojím, nad ktorým ho Duch Svätý
ustanovil. Žehnaj ho, keď v modlitbe
pozdvihuje svoje srdce. Žehnaj ho,
keď nám zvestuje tvoje sväté slová.
Žehnaj ho, keď vo svojom kňazskom
úrade pracuje pre spásu našich
nesmrteľných duší. Učiň ho podľa
svojho Srdca pastierom, ktorý žije len pre svoj
svätý úrad, aby sme – až prídeš súdiť pastierov
i stádo – boli jeho korunou i radosťou. On ale,
aby dosiahol nevädnúcu korunu večného života.
Amen.“
Táto modlitba s menšími, či väčšími
obmenami sa ozýva v chrámoch na celom
Slovensku (samozrejme vtedy, keď je umožnené
veriacim byť v chráme). Málokto vie, kto je jej
autorom. Zostavil ju výnimočný slovenský kňaz
pre posvätenie duchovenstva a kňazského života
u nás na Slovensku. Je ním slovenský kňaz Jozef
Ligoš, nádherná kňazská duša, ktorý sa narodil 22.
apríla 1914 v dedine Chlebnice v okrese Dolný
Kubín.
Nároky na dobrého pastiera vždy boli, sú a
budú veľké. Ježiš žiada svoje od pastierov, ale aj od
oviec. Platia nielen slová „poznám svoje“, ale aj
slová „moje poznajú mňa“. Nedovolávajme sa len
hlasu pastiera, ale ho aj počúvajme a realizujme
jeho slová. Pastier neženie ovce pred sebou, ale
ovce idú za pastierom. Nestačí len povedať
„verím“, ale aj plniť to, čo prikazuje Písmo, čo učí
Cirkev podľa svojho najlepšieho vedomia a

svedomia. Pretože: „Nie každý, kto mi
hovorí: «Pane, Pane» vojde do
nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto
plní vôľu môjho Otca...“ (Mt 7,21) Od
oviec i od kňaza pastiera sa žiada: „Kto
má moje prikázania a zachováva ich,
ten ma miluje.“(Jn 14,21)
„Kto
ma
miluje,
bude
zachovávať moje slovo.“ (Jn 14,23)
Ježišove slová sú jasné. Je pravdou, že
práve
preto,
že
poznáme,
a
nezachovávame
Ježišove
slová,
kladieme si na ramená nové kríže.
Práve
na
zmiernenie
a uvedomenie si príčin týchto našich
krížov kňazi sa modlia za svoje ovečky, im zverený
ľud. Ale je veľmi potrebné a správne aj veriacim
modliť sa za kňazov, svojich pastierov. Malo by byť
samozrejmosťou modliť sa za všetkých kňazov.
Kňaza, ktorý ma pokrstil; ktorý mi sprostredkoval
prvý krát sviatosť zmierenia a prijatia Sviatostného
Krista; kňaza – biskupa, ktorý mi vyslúžil sviatosť
birmovania; kňaza, ktorý bol prítomný, keď sme si
vyslúžili sviatosť manželstva; kňaza, ktorý nám
sprostredkuje sviatosť chorých a viatikum na
prechod do Nebeskej vlasti; za všetkých kňazov,
s ktorými sme sa stretli; za zosnulých kňazov; za
kňazov, ktorý bojujú s ľudskými zlyhaniami.
Zaiste všetci sme sa stretli s rôznym
pohľadom na poslanie, úlohu kňaza. Pre jednu
skupinu je kňaz potrebný a dôležitý, a druhá si
myslí, že ho nepotrebuje...
Modlime sa za kňazov, aby sme si boli
navzájom požehnaním. Modlíme sa za kňazov, lebo
dobrí pastieri sú zárukou, že ani malé stádo
uprostred vlkov sa nemusí ničoho báť.
Nezabudnime ani na tých, ktorých Ježiš volá, aby
ho nasledovali.
(Upravené podľa internet)

Liturgický prehľad: 26. apríla - 2. mája 2021
liturgický deň

Pondelok
Féria
Sv. Klétus, pápež

čas

miesto

Úmysel

kňaz

18:00

Jarovnice

K

† rod. Kočanová

17:00

Osada

K

ZBP Eva, Adrianka a deti
Bolvanové

18:00

Jarovnice

F

† Mária Makarová (194)
11. výr.

17:00

Daletice

K

Za farnosť

18:00

Močidľany

F

† Bartolomej , Jolana

Štvrtok
Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky 18:00
Cirkvi

Jarovnice

F

† Konštantín Vahovský

Utorok
Féria
Sv. Zita, panna a služobnica

Streda
Féria
Sv. Gianna Berettová - Mollová

Piatok
Féria
Sv. Pia V., pápeža

Prvá sobota
Féria
Sv. Jozefa, robotníka

2. mája 2021
PIATA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

F

† Nadežda a Marián Giňa

17:00

Osada

18:00

Jarovnice

K

† Jozef Skyba

18:00

Jarovnice

F

† Pavol, Helena, rod.
Miklošková

08:00

Močidľany

F

ZBP rod. Novotná (č.100)

09:15

Daletice

K

ZBP Karol s rod.

10:00

Jarovnice

F

ZBP rod. Kočišová

10:30

Osada

K

Za farnosť

Odpustenie
Jeden tak trochu slabý veriaci sa zvyčajne spovedal u toho istého farára. Jeho spovede však boli ako
obohratá platňa. Stále tie isté priestupky, vždy ten istý ťažký hriech.
„Tak už dosť!” povedal mu raz prísne farár. „Nesmieš si z Pána Boha robiť
blázna. Je to poslednýkrát, čo ti dávam rozhrešenie. Zapamätaj si to!”
O dva týždne sa veriaci znova prišiel vyspovedať zo svojich obvyklých
hriechov.
Spovedník stratil trpezlivosť:
„Povedal som ti, že ti nedám rozhrešenie. Tak sa naučíš…”
Ponížený a zahanbený úbožiak sa zdvihol.
Nad spovednicou trónil na múre zavesený veľký sadrový Ukrižovaný. Muž sa naňho pozrel. V tej chvíli
Ježiš ožil, zdvihol ruku z jej stáročnej polohy a urobil znak kríža:
„Ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov…”
(Zdroj: internet)

Liturgický prehľad: 3. mája – 9.mája 2021
liturgický deň

Pondelok
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Sviatok

čas

miesto

úmysel

kňaz

ZBP Marcel Jacko (60r.)

18:00

Jarovnice

K

Utorok
Sv. Floriána, mučeníka
Spomienka

17:00

Osada

K Za farnosť

18:00

Jarovnice

F † Andrej, Žofia

Streda
Sv. Gottharda, biskupa
Spomienka

17:00

Daletice

F

† Františka

18:00

Močidľany

K

† Vincent a Kristína
Molčanoví

18:00

Jarovnice

F † Margita, Bartolomej

17:00

Osada

F Za farnosť

18:00

Jarovnice

K

† Mária, Jozef Leškoví

18:00

Jarovnice

K

† z rod. Benkovej

08:00

Močidľany

K

ZBP rod. Bačinská

09:15

Daletice

F

Za farnosť

10:00

Jarovnice

K

ZBP Mária Dravecká s rod.

10:30

Osada

F

ZBP Helena Giňová 71 r.

Prvý štvrtok
Sv. Dominik Savio
Spomienka
Prvý piatok
Sv. Gizela, kráľovná
Spomienka
Sobota
Sv. Viktor, mučeník
Spomienka

9. mája 2021
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

Máj – mesiac Panny Márie
V máji si osobitným spôsobom, tzv. májovými pobožnosťami uctievame
Pannu Máriu. A to aj napriek tomu, že v tomto mesiaci nie je v liturgickom kalendári
nijaký väčší mariánsky sviatok. Sú v ňom iba dve nepovinné spomienky: Panny
Márie Fatimskej - 13. mája a Panny Márie Pomocnice kresťanov – 24. mája.
Aj keď je mesiac máj zvlášť zasvätený Panne Márii, neznamená to, že by sme
ju mali v iných mesiacoch roka zanedbávať. Naopak, májové pobožnosti nás majú
povzbudiť a obnoviť v horlivosti v tejto úcte počas celého roka. Využime teda čo
najlepšie tento mesiac Panny Márie a načerpajme do svojich sŕdc novú posilu pre hlbší duchovný život
prostredníctvom tej, ktorú nám dobrý Boh dal za matku a sprostredkovateľku mnohých milostí.
V Máriinej prítomnosti sa môžeme nielen cítiť oveľa bezpečnejšie vo všetkých krížoch života – ako
pri láskavej a starostlivej matke –, ale sa od nej aj učiť umeniu modlitby, či už osobnej alebo spoločnej.
Modlitbe sústredenej, pokojnej, vrúcnej, vytrvalej a plnej bezhraničnej dôvery v Boha. (S. Lieskovský)

