
 

Oznamy: 
 

1. Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 

Zo sobáša Alžbety a Pavla    300,00 € 

Bohuznámy      150,00 € 

Rodina Nemetová       50,00 € 

Zbierka osada     552,00 € 

 
2. Úmysel apoštolátu modlitby na mesiac 

september: 

Všeobecný  úmysel: Aby sme všetci vedeli robiť 

odvážne rozhodnutia v prospech jednoduchého 

životného štýlu, šetrnému voči životnému 

prostrediu, a aby sme sa tešili z mládeže, ktorá si 

radikálne osvojila tento štýl. 

Úmysel našich biskupov: Aby sa posolstvo 

evanjelia stávalo viditeľným v praktických činoch 

a živote našej spoločnosti. 

 
3. V prvopiatkovom týždni (30.08.2021 – 

04.09.2021) budeme spovedať pol hodinu pred 

sv. omšou. Vo štvrtok bude adorácia v osade a 

vo farskom chráme od 15:00 hod. V piatok 

budeme spovedať chorých. Na prvú sobotu 

(04.09.2021) bude pred svätou omšou večeradlo 

v osade o 08:15 hod a vo farskom chráme o 

17:45 hod. 

 
4. V piatok 03.09.2021 pozývame všetky deti, 

školákov, žiakov, študentov, učiteľov i katechétov 

na otvorenie školského roka spevom: 

Veni Creator Spiritus (Príď Duchu Svätý..). 

Požehnáme aj nové aktovky a tašky. 

 
5.  TERMÍNY PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA: 

 

Farský kostol:  
Nedeľa 05.09.2021 o 10:30 hod. 

V sobotu pred prvým sv. prijímaním bude 

sviatosť zmierenia o 10:00 hod. vo farskom 

kostole. Rodičia a krstní rodičia môžu k sviatosti 

zmierenia pristúpiť každý deň pol hodinu pred 

svätou omšou. 

S deťmi sa budeme modliť deviatnik pred prvým 

svätým prijímaním pri každej svätej omši. 

 

Rómska osada: 

Nedeľa 19.09.2021 o 10:30 h.  horná ZŠ   

Nedeľa 26.09. 10:30  h.- dolná a špeciálna ZŠ 
Spoveď: sobota 18.09. a 25.09.2021 o 9:00 hod. 

Príprava detí na prvé sv. prijímanie v osade : 

Piatok 3. 9., utorok 7. 9., streda 15.9,  Účasť je 

povinná. Kto vynechá stretnutie, bude presunutý 

na budúci školský rok. 

 

 

 

 

6. Pred odpustovou slávnosťou v Močidľanoch 

Vás pozývame dňa 10.09.2021 od 08:00 -   

11:00 hod. do Pustovníčka na „Milosrdnú 

kvapku krvi“. Už teraz vyslovujeme veľké Pán 

Boh zaplať všetkým darcom a sponzorom 

občerstvenia. 

 

7. V nedeľu 12.09.2021 o 10:30 hod. bude 

odpustová sv. omša v Močidľanoch. Hlavným 

celebrantom bude vdp. Karol Saksa, kaplán z 

farnosti „Belá nad Cirochou“. Pred sv. omšou 

o 10:00 hod bude krížová cesta. 

 
8. Sv. Otec František navštívi Košice v utorok  

14. septembra 2021 

Podmienkou účasti na stretnutí so Svätým 

Otcom je úplné zaočkovanie a registrácia. 

Program na štadióne Lokomotívy Košice: 

8:00 hod. otvorenie brán štadióna. Prosíme Vás, 

aby ste si čas príchodu naplánovali v dostatočnom 

predstihu, aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou 

včas a bez stresu. 

 

11:00 hod. sv. omša v areáli štadióna, celebruje 

kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup 

 

12:00 hod. program na hlavnom pódiu 

 

16:45 hod  príchod Svätého otca/prechod 

pomedzi sektory v papamobile 

 

17:00 - 18:00 hod. hlavný program so Sv. Otcom. 

Informácie pre účastníkov na  Luníku IX: 

Záujemcov zapisujeme v sakristii. Treba uviesť 

meno, priezvisko, rodné číslo, a číslo domu. 

PROGRAM:  

8:00 hod. otvorenie sektorov. Je nutné prechádzať 

viacerými bezpečnostnými kontrolami. 

11:00 hod. slávenie svätej omše. Mons. Vladimír 

Fekete SDB, slovenský biskup pôsobiaci v 

Azerbajdžane.   

13:00 hod. program, blok piesni, hudby, 

svedectiev,  modlitieb... 

16:00 hod. program s pápežom Františkom 

 



 

 

 

 

 

 

 

                 29. augusta 2021   
 19/2021 
   Dvadsiata druhá  nedeľa v cezročnom období     XIII. ročník 

     Pane, kto smie bývať v tvojom svätom 

stánku? 

 

Príležitosť naučiť sa žiť z lásky a s láskou. 
 

 Máme za sebou dva 

mesiace prázdnin. Dva mesiace 

zážitkov. Každý z Vás prežil 

niečo iné. Niektorí ste boli 

s rodičmi na dovolenke pri 

mori, na poznávacom zájazde, 

na turistike, mnohí ste strávili 

dni alebo týždne v táboroch, či 

u starých rodičov.  

Ľudia majú z ostatných dvoch mesiacov  rôzne 

zážitky. 

 16 ročné dievča, Monika z Bratislavy 

o jednom prázdninovom dni napísala: Dnes som 

nemala dobrý deň. Von bolo len 25°C, nemohla 

som ísť na kúpalisko. Dokonca nám doma 

nefungovala wifi. Čítala som si a poobede som sa 

stretla s kamoškou a boli sme nakupovať. Začali 

výpredaje. Moja sestra ide na Erasmus do 

Španielska, konečne budem mať izbu pre seba. 

Onedlho začne škola. Nechce sa mi skoro vstávať 

a každý deň učiť, ale to zvládnem. Chcem byť 

lekárka. 

 Celkom iný zážitok z bežného 

augustového dňa má Selakem, ktorý žije 

v Etiópii, v Afrike. On by svoj deň opísal asi 

takto: Som unavený, dnes som prišiel domov 

z práce neskoro. Stále je sucho a pre vodu 

musíme chodiť ďaleko. Kým žila mama, bolo 

všetko jednoduchšie, no minulý rok zomrela, 

mala týfus. Otec sa stará o dobytok, ja chodím do 

mesta tkať látky, no môj zárobok nestačí. Rád by 

som chodil do školy, ale ako všetci prežijeme? 

Otec hovorí, že urobí všetko preto, aby sa to 

podarilo, aby som sa  vrátil do školy, aby som raz 

študoval. 

 Títo dvaja mladí ľudia majú rovnaké  sny 

a túžby. Ale jedno sa narodilo v Bratislave 

a druhé na Etiópskom vidieku. A to určuje ich 

podmienky pre život, ich zážitky. Raz sa možno 

títo dvaja ľudia niekde stretnú. Možno sa z nich 

stanú priatelia, ktorí sa budú 

zaujímať o svet toho druhého, o to, 

kde a ako žije ten druhý. 

 Záujem o to, kde a ako žije 

ten druhý, tí iní, však dnes nemusí 

vychádzať len z toho, či sa nám 

podarí stretnúť sa osobne. Náš 

záujem o svet, ľudí závisí od toho, 

čo chceme vedieť, aké informácie 

chceme získať. Môže sa stať, že niektoré nami 

otrasú, prinútia nás začať nielen inak premýšľať 

a začať inak aj žiť. 

 Biblia hneď v úvode hovorí, že Pán Boh 

stvoril svet. Prírodu, rastliny, zvieratá a nakoniec 

aj človeka. Človeka stvoril na svoj obraz, na 

obraz lásky. Dôveroval mu, že bude celý svet, 

všetko, čo stvoril pred ním, šľachtiť, kultivovať 

a chrániť. Boh svojmu človeku veril, že keď je 

stvorený na Jeho obraz, bude vládnuť tak ako On, 

s láskou. Vládnuť s láskou znamená slúžiť. Tak 

ako nám to ukázal Ježiš Kristus. Len z lásky sa dá 

naozaj žiť. 

 Pred sebou máme nový školský rok na 

získavanie množstva nových, ktoré môže využiť 

na to, aby sme túto zem, náš život a náš svet 

zušľachťovali a chránili. Ale môžeme ich aj 

zneužiť na to, aby sme sa mali dobre bez ohľadu 

na iného, človeka, na iných ľudí. Každý z nás 

môže každý deň urobiť niečo preto, aby sme 

naplnili to, čo od nás Pán Boh chce. 

 Môžeme si navzájom pomáhať. Môžeme 

sa deliť s tými, ktorí majú menej ako my. 

Môžeme sa vzdať jednej návštevy rýchleho 

občerstvenia alebo reštaurácie a zaujímať sa, či 

nie je aj v mojom okolí niekto hladný, komu by 

urobilo radosť obyčajné jedlo. Nemusíme chcieť 

nový mobil alebo IPhone, kým nám slúži, ten čo 

máme – alebo zistiť, komu by sme mohli darovať 

ten náš. 

  

 



 

Môžeme sa naučiť žiť z lásky a s láskou. 
(Upravené podľa internetu) 

 

 

Liturgický prehľad: 30. augusta – 5. septembra 2021 
 
 

 

„Nikto z nás nie je na svete iba pre seba, je tu i pre všetkých ostatných.“(sv. Gregor Veľký) 

 

liturgický deň čas miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 30. augusta 

Féria 

 

18:30 Jarovnice K † Jozef Skyba 

 

Utorok - 31. augusta 

Féria 

 

17:00 Osada K † Martin a rod. Peštová 

18:30 Jarovnice F † Margita Júdová 

Streda - 1. septembra 
Féria 

Sv. Egídius 

18:30 Močidľany F † Paulína 

Prvý štvrtok - 2. septembra 

Féria 

 

15:00 JA / OS F/K Adorácia 

18:30 Jarovnice F ZBP BBSJ a RB 

Prvý piatok - 3. septembra 
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa 

Cirkvi 

Spomienka 

08:00 Močidľany F 
ZBP pre Jozefa a Magdalénu, 

poďak. za 55 r. manželstva 

17:00 Daletice K ZBP rod. Novotná a Lešková 

17:00 Osada F † Agnesa Miková 

18:30 Jarovnice K † Vincent 

Prvá sobota - 4. septembra 
Panny Márie v sobotu, spomienka 

Večerná omša je s platnosťou na 

nedeľu 

09:00 Osada F Za farnosť 

18:30 Jarovnice K † Konštantín a Peter 

5. septembra 2021 

DVADSIATA TRETIA  

NEDEĽA 

V CEZROČNOM OBDOBÍ 
Slávnosť prvého svätého prijímania 

08:00 Močidľany F ZBP pre Helenu (80 r.) 

09:15 Daletice K ZBP Jozef, Martin, Monika 

10:30 Jarovnice F ZBP pre Marcelu a Tomáša 

10:30 Osada K ZBP Bartolomej Kukurica 

 Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 

PO -  JA Natália Skybová  Gregor Skyba 

UT - RO Marta Bilá  Lenka Giňová 

JA Mária Novotná  Mária Stanková 

ST - MO Juliana Novotná  Dominika Ružbarská 

ŠT -   JA Ružencové bratstvo  Ružencové bratstvo 

PIA-MO Jana Giňová  Mária Popušová 

RO Slávka Popušová  Dominika Bilá 

JA deti  deti 

SO  -  JA Mariánski ctitelia  Mariánski ctitelia 

NE -MO Anna Tuptová Stanislav Ružbarský Marcela Novotná 

JA rodičia rodičia deti 



 

Liturgický prehľad: 6. septembra – 12. septembra 2021 
 

 

liturgický deň čas miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 6. septembra 
Výročie posviacky katedrálneho 

chrámu sv. Alžbety  
Sviatok - Košická arcidiecéza 

18:30 Jarovnice K † Anton a Františka 

Utorok - 7. septembra 
Sv. Košických mučeníkov, kňazov a 

mučeníkov 

Spomienka 

17:00 Osada K † Marián Kukurica 

18:30 Jarovnice F † Irena, Ľudovít a Anna 

Streda - 8. septembra 

Narodenie Preblahoslavenej 

 Panny Márie 
Sviatok 

17:00 Daletice F ZBP Pavlína 

18:30 Močidľany K 
† Zachariáš, Veronika,  

Mária, Ján a František 

Štvrtok - 9. septembra 

Féria 
Sv. Petra Clavera, kňaza 

Ľubovoľná spomienka 

07:00 Jarovnice F † z rod. Samselyovej 

Piatok - 10. septembra 

Féria 

17:00 Osada F † Milan Popuša 

18:30 Jarovnice K † z rod. Kovaľovej 

Sobota - 11. septembra 
Panny Márie v sobotu, spomienka 

Večerná omša je s platnosťou na 

nedeľu 

18:30 Jarovnice K † Andrej a Žofia 

12. septembra 2021 

DVADSIATA ŠTVRTÁ 

NEDEĽA 
Odpustová slávnosť Povýšenia sv. Kríža 

v Močidľanoch 

Najsvätejšie Meno Panny Márie 

08:00 Jarovnice K ZBP pre všetky Márie 

09:15 Daletice F ZBP Jozef a Lukáš 

10:30 Močidľany S ZBP pre Konštantína (88 r.) 

10:30 Osada K ZBP Jana, Alena, Viera 

 

„Veľké veci mi urobil Ten, ktorý je Mocný a Sväté je jeho Meno.“ (Preblahoslavená Panna Mária) 

 

RO Václav Žiga Božena Bilá Lenka Giňová 

 Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 

PO  - JA Jaroslava Jacková  Denisa Samselyová 

UT-  RO Rozália Bolvanová  Dana Červeňaková 

JA Ivana Krescanková   Laura Kališová 

ST - MO Anna Tuptová  Matej Strakay 

ŠT -  JA Anton Konečný  Jolana Benková 

PIA- RO Slávka Popušová  Lenka Giňová 

JA deti deti deti 

SO -  JA Slávka Olejárová  Monika Petrušová 

NE -MO Mária Lukáč Jacková Mária Ružbarská Mária Ružbarská 

JA Mária Novotná Mária Kundríková Mária Stanková 

RO Mária Giňová Mária Popušová Mária  



 


