
 

Oznamy: 

1. Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 

Z pohrebu Vojtecha Bilého                20,00 € 

Ľuboš Novotný            100,00 € 

Rod. Popušová, Kalejová   100,00 € 

Rod. Molčanová č.6           100,00 € 

Mária Triščová  č.77                                  50,00 € 

Pavla Balúchová      50,00 € 

Rod. Pavla Smolka                                     50,00 € 

    

Ďakujeme všetkým, ktorí v čase pandémie 

prispievate na farský účet: 

SK76 0900 0000 0000 9628 6364 

 
2. Dnes, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, 

veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní 

Veni, Creator,- Priď Duchu Svätý... môže za 

zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.  

 
3. Tak, ako je máj mesiac Panny Márie, v mesiaci 

jún sa viac obracajme na  Najsvätejšie Srdce 

Ježišovo.  

 

4. Úmysly apoštolátu modlitby na jún: 

Všeobecný: Za mladých ľudí, ktorí sa s podporou 

kresťanského spoločenstva pripravujú na 

manželstvo: nech veľkodušne, vo vernosti 

a s trpezlivosťou vzrastajú v láske. 

Úmysel KBS: Aby Pán štedro požehnal Slovensko 

mnohými kňazskými a rehoľnými povolaniami. 

 

 
5. Veriaci, ktorý sa zúčastní na Sviatok 

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi na 

recitovaní (speve) hymnu  Tantum ergo – Ctíme 

túto sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných 

podmienok úplné odpustky. 

 

 

6 . Na prvý piatok navštívime dopoludnia našich 

chorých.  

 

7. Turícami sa končí Veľkonočné obdobie, od 

pondelka sa modlíme Anjel Pána. 

 

 
8.  Stále prebieha 31-dňový ružencový maratón, 

do ktorého sú zapojené mariánske pútnické 

svätyne sveta  rozložené na piatich kontinentoch. 

Prenosy možno sledovať cez internet na kanáli 

YouTube Vatican News denne o 18:00 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. 

 
10. Prvé sväté prijímanie v osade bude tento rok 

opäť v septembri v týchto termínoch: 

19.9.2021 o 10:30 hod– horná škola 

26.9.2021 – dolná škola + špeciálna základná 

škola 

Na prijímanie pôjdu všetci žiaci, ktorí chodili 

v tomto školskom roku do 6. ročníka a boli 

prihlásení u katechétov, zároveň musia prísť na  

3 stretnutia, ktoré budú v kostole v osade: 

 3., 7. a 14. septembra.  

 

11. Prvé sväté prijímanie vo farskom kostole 

bude 3. 9. 2021 o 10:30 hod. 

 

Opatrenia 

 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 osady 

 

Sobášne ohlášky 
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Patrik Tkáč 
syn rodičov Jozefa a Jarmily, rod. Džurnej, 

narodený v Prešove, bývajúci v Jarovniciach 

a 

Zuzana Kokoruďová 

dcéra rodičov Valenta a Márie, rod. Halagovej, 

narodená v Poprade, bývajúca v Poprade. 

Ohlasujú sa 23.05. prvýkrát, 30.05. druhýkrát, 

06. 06. 2021 tretíkrát. 

 



  

 
 

 
23. mája 2021 

      Zoslanie Ducha Svätého - Turíce        12/2021 
               XIII. ročník 

 

Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. 

  

Kto je Duch Svätý? 
 Dnes máme Turíce 

a preto je namieste sa 

pýtať: Kto je Duch Svätý? Je 

veľmi ťažké nájsť odpoveď na 

túto otázku. Patriarcha 

Antonij Bloom (1914-2003) 

spomína na svoje stretnutie s 

istým Japoncom. Japonec 

hovorí: „Myslím, že už 

chápem, čo sa hovorí v 

kresťanskej viere o Otcovi a Synovi, ale 

absolútne neviem pochopiť význam toho 

ctihodného vtáka!“ 

Aj pre mnohých kresťanov je tento „ctihodný 

vták“ veľkou neznámou. Veľkou neznámou 

bol aj v prvotnej Cirkvi. Ak je Duch Svätý 

Božím darom, mali by sme sa pokúsiť aspoň 

čosi z tohto tajomstva pochopiť. Kto je teda 

Duch Svätý? 

1. Duch Svätý je tretia osoba Najsvätejšej 

Trojice. Toto jednoduché tvrdenie hovorí 

veľa. Boh je rodinou. Nie je nijakým 

osamoteným Bohom. Boh je 

spoločenstvo.  Samota je v ľudskom živote 

veľkým utrpením. Boh  však pozná šťastie 

spoločenstva. Keď sme my v našom ľudskom 

živote jeden pri druhom, ešte stále tu je 

prítomný tieň oddelenosti. V Bohu niet takej 

rozdvojenosti. Spoločenstvo v Bohu je 

dokonalé, nepozná tieňa. Je to zdieľanie 

jedného života. Je to poznanie druhej osoby v 

nenarušenej jednote. A týmto zázrakom je Duch 

Svätý - dve osoby, ktoré žijú jeden život. Duch 

Svätý je spojivo dokonalej jednoty medzi 

Otcom a Synom. Touto silou, ktorá uskutočňuje 

toto nepravdepodobné pre nás ľudí je láska. 

Láska je najväčšia moc na zemi. U Boha je 

láska viac než čosi. Je to Ktosi, Osoba – Duch 

Svätý.  

Nám darovaný Duch Svätý sa 

medzi nami prejavuje tak, ako 

to robí vo vnútri Najsvätejšej 

Trojice: robí aj z nás rodinu. 

2. Duch Svätý je Duch, v 

ktorom ostáva medzi nami 

a v nás duch Kristov. Kedy 

sú dvaja ľudia blízko 

navzájom? Isteže nie vtedy, 

keď sa navzájom telesne 

dotýkajú. To by nestačilo. Judáš sa v Getsemani 

dotýkal telesne – bozkom – Krista a nebol s ním 

blízko. Dvaja ľudia sú si blízko len vtedy, keď 

sú jedno myslením. My máme byť zmýšľania 

Kristovho, máme byť druhým Kristom. Kedy sa 

to deje? Vtedy, keď sme pri ňom fyzicky 

blízko, ako boli napr. apoštoli? Pre nás to nie je 

jednak možné a potom apoštoli neboli dobrými 

nasledovníkmi Ježišovými, hoci boli pri ňom. 

Až vtedy sa takými stali, keď prijali jeho 

Ducha. Cesta k Otcovi vedie cez Krista a cesta 

ku Kristovi cez Ducha Svätého.  

3. Duch Svätý je ten, ktorý nás robí 

svedkami. Máme byť ako Kristus svedkami 

pravdy, ktorá je vernosťou Božej láske. Máme 

sprostredkovávať túto pravdu ľudom. 

Jedinou metódou je svedectvo. Toto je metóda 

rodiča, kňaza, vychovávateľa. Ak chceme 

niekoho presvedčiť o náboženských pravdách, 

poučovanie, dokazovanie, nahováranie, 

debatovanie nepomôže.  Len ak sme naplnení 

všetkou pravdou, ktorou je Duch Svätý, 

môžeme vydávať svedectvo. Treba mať 

odvahu, aby sme mohli iným povedať pravdu, 

ktorou je Duch Svätý. 

 Nech nás tento Duch Svätý, pohýna, aby 

sme poznali nevyhnutnosť jeho prítomnosti v 

našom živote..             
   (Upravené podľa internetu)

 



Liturgický prehľad: 24. mája - 30. mája 2021 
 

 

Najsvätejšia Trojica 

 
je spoločné pomenovanie pre tri Božské osoby – Otca, Syna a Svätého Ducha. Existuje len jeden, 

jediný Boh, ktorý je však v troch osobách. Je to tajomstvo viery, ktoré sa ľudským rozumom nedá 

pochopiť.  

 

Ty, večná Trojica, si hlboké more: čím viac v ňom hľadám, tým viac nachádzam, a čím viac 

nachádzam, tým viac ťa hľadám. 
(Svätá Katarína Sienská) 

 

liturgický deň čas miesto  kňaz Úmysel 

Pondelok – 24.mája 

Turíčny pondelok 

Preblahoslavenej Panny Márie,  

Matky Cirkvi 

Spomienka 

18:00 Jarovnice K 
† rod. Tuptová, Sedláková,          

Triščová 

Utorok – 25. mája 
Bédu Ctihodného, kňaza  

a učiteľa Cirkvi 

Spomienka 

17:00 Osada K 
†Dana,Gregor,František,Vlasta 
r. Kopkova,Bolvanová 

18:00 Jarovnice F † Jozef a Magdaléna Sedlákoví 

Streda – 26. mája 
Sv. Filipa Neriho, kňaza 

Spomienka 

17:00 Daletice F 
ZBP a poďakovanie Ján  

(60 rokov) 

18:00 Močidľany K † František, Margita, Anton 

Štvrtok – 27. mája 

Nášho Pána Ježiša Krista,  

najvyššieho a večného kňaza 
Sviatok 

18:00 

 

Jarovnice 
 

F † Margita a Ján Tkačoví 

Piatok – 28. mája 

Féria 

Sv. Viliam, mních 

17:00 Osada  F † Jozef Pešta 

18:00 

 

Jarovnice 

 

K 
ZBP rod. Nemethová a 

Triščová 

Sobota – 29. mája 
Sv. Pavla VI. pápeža 

Panny Márie v sobotu 

Spomienka 

18:00 

 

Jarovnice 

 

K † Jozef 

30. mája 2021 

 NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 
 

08:00 Močidľany F ZBP Jozef a Anna s rod. 

09:15 Daletice K ZBP Stanislav (50 r.) 

10:00 

 

Jarovnice 

 

F ZBP rod. Krescanková 

10:30 Osada K † Milan Popuša 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Boh
https://sk.wikipedia.org/wiki/Boh_Otec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Duch_Sv%C3%A4t%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/Boh


Liturgický prehľad: 31. mája – 6. júna 2021 
 

liturgický deň čas miesto kňaz úmysel 

Pondelok – 31. mája 
Féria 

Sv. Petronela, mučenica 

18:00 Jarovnice K † Jozef Skyba 

Utorok – 1. júna 
Sv. Justína,  mučeníka 

Spomienka 

17:00 Osada K Na úmysel biskupa 

18:00 Jarovnice F † Margita Júdová 

Streda – 2. júna 

Féria 
Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov 

Večerná omša zo zajtrajšej slávnosti 

17:00 Osada K † rod. Krištofíková a Triščová 

18:00 Daletice F † Imrich 

Prvý štvrtok – 3. júna 
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 
Slávnosť 

17:00 Močidľany F ZBP Margita st., Margita ml. 

18:00 Jarovnice K 
† Mária Novotná,                

rod.  Boldižárová (5.výr.) 

Prvý piatok – 4. júna 

Féria 
Sv.Justín, mučeník 

17:00 Osada F † Marián Giňa 

18:00 Jarovnice K † rod. Jakabčinová, Tomášová 

Prvá sobota – 5. júna 

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka 

Spomienka 

18:00 Jarovnice F 
† rod. Krajčírová, 

Lukačovičová 

6. júna 2021 

DESIATA NEDEĽA  

V CEZROČNOM OBDOBÍ 

08:00 Močidľany K ZBP Ján s rod. 

09:15 Daletice F ZBP Norbert 

10:00 Jarovnice K ZBP Oľga 

10:30 Osada F Za farnosť 

 

PRISLÚBENIA BOŽSKÉHO SRDCA 
Ctitelia Božského Srdca obsiahnu: 

1.    Všetky milosti potrebné ich stavu; 

2.    pokoj v rodinách; 

3.    potechu vo všetkých protivenstvách; 

4.    ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti; 

5.    požehnanie na všetky podujatia; 
6.    žriedlo a nekonečné more milosrdenstva v Božskom srdci pre hriešnikov; 
7.    horlivosť vlažným dušiam; 

8.    horlivým dušiam pokrok v dokonalosti; 

9.    požehnanie domom, v ktorých uctievajú obraz Božského Srdca; 

10.   kňazom veľké milosti pri práci na spáse duší; 

11.  tým, čo rozširujú pobožnosť Božského Srdca, istotu, že budú zapísaní v samom Srdci Ježišovom. 

12.  Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po 

sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez 

prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodinu smrti. 

 


