Oznamy:
1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary:
Helena Kočanová
150,00 €
Anton Kočan
150,00 $
Valent Jacko
50,00 €
Bernadeta Kostrabová
50,00 €
Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate
na farský účet:
SK76 0900 0000 0000 9628 6364

2. Čas sv. omší sa presúva z 18:00 na 18:30 hod.
Úmysly sv. omší sú zaplnené do konca
kalendárneho roka. V prípade potreby odslúženia
sv. omší sa obráťte na kňazov na dôchodku,
misionárov alebo rehoľníkov. Vďaka za
pochopenie

3. Mesiac jún je mesiacom Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho
a
Nepoškvrneného
Srdca
Preblahoslavenej Panny Márie. Zároveň sa konajú
diakonské a kňazské vysviacky. Prosme o pomoc
a ochranu pre novokňazov a diakonov.

4. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom
recitovaní modlitby „Jesu dulcissime – Najmilší
Ježišu...“
predpísanej
na
slávnosť
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (11.06.), môže
získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 Deviatnik k BSJ sme začali 02.06.2021.
 Tento deň je zároveň „Svetovým dňom
modlitieb za posväcovanie kňazov“.

5. V piatok, 11.06., na slávnosť Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho bude po sv. omši vo farskom
kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
Prvé sväté prijímanie vo farskom kostole bude
05.09.2021 o 10:30 hod.

6. Diakonské svätenie sa uskutoční 18.06.2021
v Dóme sv. Alžbety v Košiciach o 10:00 hod.
Vysviacku z rúk košického pomocného biskupa
Mareka Forgáča príjmu:
Miloš Jaklovský ( Sabinov),
Ján Pčolinský
( Košická Polianka),
Maroš Varga
( Kuzmice) a
Jakub Mura
(Košice KVP), ktorý bol na
pastoračnej praxi v našej farnosti.
Srdečne blahoželáme.
Nasledujúci deň v tom istom čase bude kňazské
svätenie. Otec arcibiskup Bernard Bober vysvätí
týchto novokňazov:
Tadeáš Jacko (Lipany)
František Bujňák (Lorinčík).

7. Aj keď sú ešte stále obmedzenia účasti na sv.
omšiach, povzbudzujeme rodičov, aby privádzali
prvoprijímajúce deti na sv. omšu.
8.







Nové opatrenia
Otvárame všetky kostoly, zatiaľ však
iba na 50% kapacity;
sadáme si do každej druhej lavice,
(rodiny nech si sadajú spolu);
pred vstupom si dezinfikujeme ruky;
stále musíme mať prekryté ústa a nos;
eucharistiu prijímame stále na ruku;
v nedele, prikázané sviatky a prvé piatky
budú sv. omše na farskom dvore.

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE V OSADE:
19.09.2021 o 10:30 hod. – horná škola
26.09.2021 – dolná škola + špeciálna 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:
03., 07. a 14. septembra.


MÔJ OTEC
Vo veku 4 rokov: „Môj otec dokáže všetko!“
Vo veku 8 rokov: „Môj otec niektorým veciam
nerozumie!“
Vo veku 12 rokov: „Je jasné, môj otec nemá o tom
ani „potuchy“!
Vo veku 14 rokov: „Môj otec je taký staromódny,
že je to s ním beznádejné!“
Vo veku 20 rokov: „Môj „starý foter“ sa nachádza
v inej časovej zóne!“
Vo veku 25 rokov: „Môj otec by o tom mohol
niečo vedieť.“
Vo veku 35 rokov: „Možno by sme mali vziať do
úvahy otcov názor.“
Vo veku 60 rokov: „Zaujímalo by ma, čo by si o
tom myslel otec.“
Vo veku 70 rokov: „Prial by som si, aby som sa o
tom mohol porozprávať s otcom.“

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 06.06.2021 tretíkrát.

6. júna 2021
Desiata nedeľa v cezročnom období

13/2021
XIII.ročník

U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Páter Pio verzus diabol.
Mnoho ľudí na celom svete
dobre vie o talianskom kňazovi s
menom „Padre Pio“, ktorý niesol
stigmy presne 50 rokov a 3 dni –
dlhšie ako akýkoľvek iný známy
stigmatik v histórii katolíckej cirkvi.
Známe sú aj zázraky, ktoré Boh
urobil prostredníctvom tohto svätého
kapucínskeho mnícha. Čo je však o
ňom menej známe, sú určite mnohé
démonické bitky, ktoré bol nútený
podstúpiť,
aby
vytrhol
duše
démonom.
Páter Pio každý deň strávil
nespočetné hodiny vypočutím spovedí hriešnikov
a diabol ho nútil zaplatiť za to, že privádzal duše
k Ježišovi. Otec Joseph Martin, O.F.M. Cap.,
ktorý bol posledné tri roky jeho života blízkym
spoločníkom Pátra Pia, rozpráva príbeh o tom,
ako jednu noc diabol Pátra Pia zbil tak silno, že
spadol na podlahu svojej cely a dosť zle si porezal
hlavu. Nasledujúce ráno, keď mu na pomoc
prišiel otec Martin a spýtal sa, čo sa stalo, Páter
mu povedal, ako ho diabol zbil. Ďalej sa pod
Pátrovou hlavou našiel zakrvavený vankúš, ktorý
sa dodnes uchováva v jeho cele v kostole Panny
Márie Milostivej. Na otázku, odkiaľ pochádza
všetka krv, hovoril, že Najsvätejšia Panna Mária
mu vankúš počas noci položila pod hlavu, zatiaľ
čo ho utešovala.
Citácie z listov Pátra Pia:
„Diabol si nepriznáva porážku. Objavil sa takmer
v každej podobe. Za posledných pár dní ma
navštevoval spolu s niektorými svojimi
spoločníkmi vyzbrojenými palicami a železnými
zbraňami, a čo je horšie, ich vlastnej podoby ako
diabli. Nemôžem vám povedať, koľkokrát ma
vyhodil z postele a vláčil po miestnosti. Ale to

nevadí! Ježiš, naša drahá Matka,
môj malý Anjel, svätý Jozef a náš
otec svätý František sú takmer vždy
so mnou….“
(List Padre Agostino, 18. januára 1912)

„Diabol sa mi neprestáva zjavovať v
jeho strašných podobách a biť ma
tým najstrašnejším spôsobom ….“
(List Padre Agostino, 21. marca 1912)

„Noc už bola dosť pokročilá, keď
začali svoj útok najpekelnejšími
zvukmi, a hoci som na začiatku nič
nevidel, pochopil som, kto vydáva
ten zvláštny zvuk. Namiesto toho,
aby som sa zľakol, pripravil som sa proti nim
bojovať s pohŕdavým úsmevom na perách. Potom
sa mi zjavili v najodpornejších formách a aby ma
prinútili konať nečestne, začali sa mi
predstavovať všetci oblečení [ako žena], ale
vďakabohu som im prísne vynadal a správal sa k
nim tak, ako si zaslúžia. Potom, keď videli, ako
všetko ich úsilie stúpa v dyme, vrhli sa na mňa,
zvrhli ma na zem a veľmi tvrdo ma bili, pričom
zúfalými výkrikmi a s nadávkami hádzali po
miestnosti vankúše, knihy a stoličky. …“
(List Padre Agostinovi , 18. januára 1913)

„Vrhli sa na mňa ako svorka hladných tigrov,
nadávali mi a vyhrážali sa, že mi za to zaplatia.
Môj drahý Otče, dodržali slovo! Od toho dňa ma
každý deň bili ….“
(List Padre Agostinovi, 1. februára 2013)

„Nesmieme si robiť nijaké ilúzie o nepriateľovi,
ktorý je mimoriadne silný, ak sa nechceme vzdať.
Duša, ktorá je vtlačená v Bohu, chápe veľké
nebezpečenstvo, ktorému je vystavená, ak nie je
neustále na svojej stráži.“
(List Padre Agostino, St Padre Pio, 9. mája 2015)

(Upravené podľa internetu)

Liturgický prehľad: 7. júna -13. júna 2021
liturgický deň

Pondelok – 7. júna
Féria
Sv. Róberta, opáta
Utorok – 8. júna
Féria
Sv. Medarda, biskupa

čas

miesto

kňaz

Úmysel

18:30

Jarovnice

K

† Ondrej, Mária a Anna

17:00

Osada

K

Na úmysel biskupa

18:30

Jarovnice

F

† Andrej, Žofia

17:00

Daletice

F

ZBP Peter a Lucia

18:30

Močidľany

K

† František, Margita, Anton

07:00

Jarovnice

F

† Anna, Štefan

17:00

Osada

F

† Tomáš, Alžbeta,
Bartolomej, Rozália

18:30

Jarovnice

K

† Anton, Mária Kožároví

18:30

Jarovnice

K

† Jozef, Jozefína, Marta
(Ružencové bratstvo)

08:00

Močidľany

F

13. júna 2021
JEDENÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZBP rod. Ondrušová
a Škvarková

08:00
09:00
09:15

Svinia
Lažany
Daletice

K
K
F

( Sv. Anton Paduánsky)

10:30

Jarovnice

F

ZBP Pavol a Renáta
ZBP Mária (50 rokov)

10:30

Osada

K

Na úmysel biskupa

Streda – 9. júna
Féria
Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi
Štvrtok – 10. júna
Féria
Bl. Diany, panny
Piatok – 11. júna
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Slávnosť
Sobota – 12. júna
Nepoškvrneného Srdca
Preblahoslavenej Panny Márie

„Keď nosíš ruženec, satana bolí hlava. Keď ho používaš, on padá.
Keď vidí ako sa ho modlíš, on omdlieva!“(Sv. Páter Pio)

PO
UT

JA
RO
JA
ST MO
ŠT JA
PIA RO
JA
SO JA
NE MO
JA
RO

Prvé čítanie
Helena Krescanková
Marta Bíla
Jaroslava Jacková
Anna Tuptová
Mária Kropuchová
Jana Giňová
Monika Kandrová
Adriena Krescanková
Mária Lukáč - Jacková
Adriana Kandrová
Václav Žiga

Druhé čítanie

Mária Novotná
Stanislav Ružbarský
Anton Konečný
Drahuša Peštová

Prosby
Denisa Samselyová
Lenka Giňová
Ivana Krescanková
Marcela Novotná
Katarína Jusková
Mária Popušová
Mária Kundríková
Mária Stanková
Juliana Novotná
Slávka Olejárová
Marta Digová

Liturgický prehľad: 14. júna – 20. júna 2021
liturgický deň

Pondelok – 14. júna
Féria
Sv. Elizeja
Utorok – 15. júna
Féria
Sv.Víta, mučeníka
Spomienka
Streda – 16. júna
Féria
Sv. Neita, mučeníka
Spomienka
Štvrtok – 17. júna
Féria
Piatok – 18. júna
Féria
Sv. Gregora Barbariga, biskupa
Spomienka
Sobota – 19. júna
Sv. Romualda, opáta
Spomienka

20. júna 2021
DVANÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
( Deň otcov )

čas

miesto

úmysel

kňaz

ZBP rod. Marciňáková

18:30

Jarovnice

K

17:00

Osada

K Na úmysel biskupa

18:30

Jarovnice

F † z rod. Lasákovej a Triščovej

17:00

Daletice

K

† Margita

18:30

Močidľany

F

† Anton Ružbarský

07:00

Jarovnice

F

† Ján, Alžbeta, Konštantín,
František

17:00

Osada

F Na úmysel biskupa

18:30

Jarovnice

K

ZBP pre Gabrielu (75 rokov)

18:30

Jarovnice

F

ZBP Stanislav (40 rokov)

08:00

Močidľany

K

ZBP pre všetkých Antonov

09:15

Daletice

F

† Miroslav a Pavol

10:30

Jarovnice

K

ZBP Ľuboš a Anna Skyboví

10:30

Osada

F

Na úmysel biskupa

„A ak voláš niektorého z nás, aby si ho zasvätil sebe, tvoja láska nech zahrieva toto povolanie od
samého zrodu, aby rástlo a vytrvalo až do konca.“ (Sv. Ján Pavol II.)

PO
UT

JA
RO
JA
ST MO
ŠT JA
PIA RO
JA
SO JA
NE MO
JA
RO

Prvé čítanie
Monika Petrušová
Slávka Popušová
Adriana Kandrová
Mária Ružbarská
Mária Novotná
Rozália Bolvanová
Helena Krescanková
Ivana Krescanková
Anna Tuptová
Natália Skybová
Július Bolvan

Druhé čítanie

Denisa Samselyová
Anton Ružbarský
Monika Kandrová
Božena Bilá

Prosby
Mária Stanková
Lenka Giňová
Natália Skybová
Dominika Ružbarská
Jolka Benková
Dana Červeňaková
Zuzana Kundríková
Saška Tuptová
Marcela Novotná
Gregor Skyba
Lenka Giňová

