
 

Oznamy: 

 

1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 

Zo svadby Janky a Damiána (Daletice)    200,00 € 

František Novotný (493)                           200,00 € 

Bohuznáma rod.                               100,00 € 

Rod. Kočanová             100,00 € 

Rod. Imrichová               100,00 € 

Bohuznáma      100,00 € 

Erika a Lenka Peštová                              100,00 €  

Rod. Ružbarská     100,00 € 

Vladimír Novotný                                     100,00 € 

Dominika Galeštoková                             100,00 € 

Agáta Triščová                                          100,00 € 

Martin Kandra                                             50,00 € 

Rod. Alojza Anderka                                  50,00 €  

Rod. Novotná (227)                                    50,00 € 

    

Ďakujeme všetkým, ktorí v čase pandémie 

prispievajú na farský účet: 

SK76 0900 0000 0000 9628 6364 

 
2. Dni 10., 11. a 12. mája sú prosebnými dňami. 

Obsahom týchto dní sú prosby za úrodu. 

 
3. „Novéna k Duchu Svätému“ sa začne  

14. mája. 
 

4. Dňa 16. mája je 55. Svetový deň 

spoločenských komunikačných prostriedkov. 

Vložme do svojich modlitieb prosbu za 

kresťanské masmédiá, ktoré sú nám nápomocné 

zvlášť v týchto ťažkých časoch pandémie. 

Zároveň je aj zbierka na katolícke masmédiá. 

Vopred ďakujeme za vaše milodary. 

 Tento deň je zároveň Svetovým dňom 

modlitieb za Cirkev v Číne. Vložme Čínu 

a prenasledovaných kresťanov do našich 

modlitieb. 

 
5. Letné kántrové dni sú stredu, piatok a sobotu 

(19., 21. a 22. mája). Záväzný je iba jeden deň. 

Obsahom letných kántrových dní: Prosby za 

jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. 

  
6. Nedeľa 23. mája je Turíčnou nedeľou. 

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní 

Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok 

získať úplné odpustky. 

 

7. Turícami sa končí Veľkonočné obdobie, od 

pondelka sa modlíme Anjel Pána. 

 

 

 

 

 

8.  V sobotu 1. mája otvoril pápež František vo 

Vatikánskej bazilike 31-dňový ružencový 

maratón, do ktorého sú zapojené mariánske 

pútnické svätyne sveta  rozložených na piatich 

kontinentoch. Prenosy možno sledovať cez 

internet na kanáli YouTube Vatican News denne 

o 18. hodine. 

 
 9. Celý máj sa modlíme Loretánské litánie, 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. 

 

 

NOVÉ OPATRENIA: 

 

Stále nie je dovolené 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 Močidľan; 

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; 

 



  

 
 

 
  9. mája 2021 

        Šiesta  veľkonočná nedeľa               11/2021 
                                            XIII. ročník 

 

Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. 

 

Kto nemiluje, nepoznal Boha. 

 
     Dnešné čítanie z 

listu sv. Jána, akoby 

chcelo na naše srdce 

položiť teplomer, ktorým 

sa dá zmerať intenzita 

lásky. Našu príbuznosť s 

Bohom určuje veľkosť 

našej lásky. „Milovaní, 

milujme sa navzájom, 

lebo láska je z Boha a 

každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná 

Boha.“ Sv. Ján, apoštol nám ako prvé 

ohlasuje, že sme milovaní, a nie hocikým, ale 

že sme milovaní samotným Bohom. Veď 

táto Božia láska sa prejavila v tom, že Boh 

poslal svojho jednorodeného Syna na svet, 

aby sme skrze neho mali život. Nie sme 

milovaní preto, že by sme si túto lásku Božiu 

najprv nejako zaslúžili. „Láska je v tom, že 

nie my sme milovali Boha, ale On prv 

miloval nás a poslal svojho Syna ako 

zmiernu obetu za naše hriechy.“ Len ten 

človek, ktorý verí, že je milovaný, dokáže 

milovať.  

    To „milujme sa navzájom“, je tak veľmi 

dôležité, že len podľa toho možno poznať, že 

sme jeho učeníci. Prečo sa nemilujeme? 

Možno aj preto, lebo neveríme, že sme 

milovaní. Neveríme, že Božia láska nám 

zabezpečuje každý okamih existencie. Kto 

verí v lásku, sa narodil z Boha.  

    „Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh 

je láska.“ Poznanie Boha a zážitok lásky v 

našom srdci spolu súvisia. Zážitok lásky 

prejavenej nám i nami. Keď sa človek snaží 

žiť v zhode s Božou vôľou, tak rastie v 

poznaní Boha a z moci jeho Božskej slávy 

dostáva silu k trpezlivosti a radostnej 

vytrvalosti. Musíme sa 

sami seba pýtať, aký je 

náš základný životný 

postoj. Či mám v sebe 

dobroprajnú lásku, alebo 

či v sebe nosím nenávisť. 

Ak nosím v srdci, čo i len 

možnosť vraždy, nie som 

z Boha. „Kto nemiluje, 

nepoznal Boha, lebo Boh 

je láska.“ Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ 

a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto 

nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať 

Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie 

máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, 

miloval aj svojho brata. 

 Len vo viere v Božiu lásku sa roztopí 

tvoje kamenné srdce. Lebo skrze Božieho 

Syna máme budúcnosť. Nie sme už húf 

topiacich sa ľudí, v ktorom každý zúfalo a 

bezohľadne bojuje o vlastné prežitie. Sme 

síce vo vyhnanstve, ale nie sme už vyhnanci. 

Smieme a máme sa vrátiť domov. Sme 

pozvaní veriť v Lásku a v jej ovzduší nechať 

formovať svoje charaktery.  

 „Láska je v tom, že nie my sme 

milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal 

svojho Syna ako zmiernu obetu za naše 

hriechy.“ Je to skutočne zvláštnosť tejto 

lásky. Nie my sme milovali Boha, ale Boh 

prv miloval nás. Ako rozdielne sa formuje 

charakter dieťaťa, ktoré vie, že v každej 

minúte môže svojou chybou stratiť lásku 

rodičov, akú úzkosť prežíva. Ako ináč sa 

rozvíja dieťa, ktoré vie, že ho rodičia milujú 

aj napriek zlyhaniam. 
.                      

   (Upravené podľa internet)

 



Liturgický prehľad: 10. mája - 16. mája 2021 
 

                                          

  Modlitba nanebovstúpenia Pána 
Pane Ježišu Kriste, Vykupiteľ sveta,  

ktorý si vystúpil na nebesia, do svojej večnej slávy. 

Ďakujem ti, že si bránu do neba,  

pre Adamov hriech tisíce rokov zatvorenú, znovu otvoril. 

Klaniame sa ti, večný kráľ neba i zeme! 

Pamätaj na nás, Pane, a udeľ nám svoju milosť,  

aby sme vždy s ochotnou vôľou plnili tvoje božské prikázania, 

s úprimným srdcom slúžili tvojej Velebnosti 

a aby sme sa tak stali účastnými na nebeskej sláve, 

ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 

 

liturgický deň čas miesto  kňaz Úmysel 

Pondelok  
Féria, prosebný deň 

Sv. Jána z Avily, kňaza 

Spomienka 

18:00 Jarovnice K ZBP Margita s rod. 

Utorok 

Féria, prosebný deň 

Bl. Sáry Salkaháziovej, panny 

a mučenice, spomienka 

17:00 Osada K † Ladislav Giňa 

18:00 Jarovnice F † Peter, Konštantín, Filoména  

Streda 
Féria, prosebný deň 

Sv. Pankráca, mučeníka 

Večerné omše s platnosťou zo 

zajtrajšej slávnosti 

17:00 Daletice K † Mária 

18:00 Močidľany F † Františka a Filoména 

Štvrtok 

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 

Slávnosť 

17:00 Osada   F † Anton Lukáč, kňaz 

18:00 

 

Jarovnice 

 

K 
† z rod. Lasakovej 

 a Dolenkovej 

Piatok 

Sv. Mateja, apoštola 

Spomienka 

17:00 Osada   F ZBP rod. Popušová, Kalejová 

18:00 

 

Jarovnice 

 

K † Marta Gaborová 

Sobota 
Sv. Izidora z Madridu, rehoľníka 

Spomienka 

18:00 

 

Jarovnice 

 

F † z rod. Váhovská a Triščová 

16. mája 2021 

 SIEDMA VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA 
 

08:00 Močidľany F ZBP Jolana s rod. 

09:15 Daletice K ZBP Karol s rod. 

10:00 

 

Jarovnice 

 

F 
ZBP Stanislav, Ľubomír, 

Zuzana s rodinami 

10:30 Osada K ZBP Milan, Alžbeta, vnúčatá 

https://4.bp.blogspot.com/-lu4eFPSpwdM/Wvfe0URzgyI/AAAAAAAAHeg/cKh3vpgo1nYkCzUT42Qwj5L9s0srOvVMwCLcBGAs/s1600/Je%C5%BEi%C5%A1+nanebovst%C3%BApenie+1.jpg


Liturgický prehľad: 17. mája – 23. mája 2021 

 

liturgický deň čas miesto kňaz úmysel 

Pondelok 
Féria 

Sv. Paschala Baylonského,rehoľníka 

Spomienka 

18:00 Jarovnice K † rod. Makarová a Blaščaková 

Utorok 

Féria 
Sv. Jána I., pápeža a mučeníka 

Spomienka 

17:00 Osada K Na úmysel biskupa 

18:00 Jarovnice F † rod. Kandrová 

Streda 

Féria 
Sv. Celestína V., pápeža 

Spomienka 

17:00 Daletice F Za farnosť 

18:00 Močidľany K † Bartolomej , Jolana 

Štvrtok 

Féria 
Sv. Bernardína Sienského, kňaza 

Spomienka 

18:00 Jarovnice F † Marta Gaborová 

Piatok 

Féria 
Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza 

a spol. 

Spomienka 

17:00 Osada F ZBP František Kaleja  (60r.) 

18:00 Jarovnice K † rod Kravcová a Krištofová 

Sobota 

Sv. Rita z Cascie, rehoľníčky 

TURÍČNA VIGÍLIA 

18:00 Jarovnice K † Ján Kočiš 

23. mája 2021 

ZOSLANIE DUCHA 

SVÄTÉHO - TURÍCE  

08:00 Močidľany K ZBP Miriama s rod. 

09:15 Daletice F Za farnosť 

10:00 Jarovnice K ZBP Petronela a Jana 

10:30 Osada F 
ZBP Adriana, Marek  

a rod. Bolvanová 

 

 

Modlitba o dary Ducha Svätého 
Duchu Svätý, ty náš vodca a naša sila, ukáž nám, aké je nádherné smieť ti 

dôverovať a poslúchať ťa. Obdaruj nás svojimi darmi: daj nám dary múdrosti a 

rozumu, aby sme hľadali to, čo vedie k láske. Daj nám dar rady, aby sme vo 

všetkom spoznávali Božiu vôľu.  

Daj nám dar sily, aby sme v hodinách pokušenia zachovali vnútorný pokoj.  

Daj nám dar vedomosti, aby sme spoznávali tvoje zázraky v ľuďoch i vo 

veciach.  

Daj nám dary zbožnosti a bázne Božej, aby sme si ctili tvoje tajomstvá a 

rozhodne sa odvracali od hriechu.  

Duchu Svätý, buď v našom živote silou, ktorá nás povzbudzuje. Oživuj v nás  

vedomie, že sme sa tebe zasvätili. Amen. 

 


