
 

Oznamy: 
1. Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 

Z pohrebu Hyacinty Kandrovej    50,00 € 

Z pohrebu Františky Marcinčinovej 100,00 € 

Konštantín Makara      50,00 € 

Anton Ružbarský    150,00 € 

Bohuznámy       50,00 € 

Z krstu Tamary Kostrábovej    50,00 € 

Zbierka na misie: 

Jarovnice      575,10 € 

Močidľany     130,50 € 

Daletice       67,00 € 

Osada        51,00 € 

    
2. Úplné odpustky pre duše v očistci bude možné  

tak ako minulý rok získať po celý mesiac 

november 2021. Oznámila to Apoštolská 

penitenciária s vysvetlením, že vypočula prosby 

viacerých biskupov v súvislosti s pretrvávajúcou 

pandémiou. Dá sa tak ľahšie predísť veľkému 

zhlukovaniu ľudí. 

 

3. Dňa14. novembra je 5. Svetový deň 

chudobných. Tento deň ustanovil pápež 

František v roku 2016. Celé kresťanské 

spoločenstvo pozval podať pomocnú ruku 

chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť 

je pošliapaná. 
 

4.Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní 

modlitby Jeţišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia 

určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za 

obvyklých podmienok úplné odpustky.  

Nedeľou Krista Kráľa sa končí cezročné obdobie 

a začína Adventné obdobie. Tak ako je už 

zvykom, v 1. Adventnú nedeľu je predpísaná 

zbierka na charitu. V túto nedeľu budeme 

požehnávať pri sv. omšiach adventné vence. 
 

5. Čas sv. omší sa mení od novembra z 18:30 hod. 

na 18:00 hod. 

 

6. Sv. birmovania v osade a vo farskom chráme 
Stretnutia birmovancov z dôvodu zlej 

pandemickej situácie sa zatiaľ odkladajú na 

neurčito. V prípade zmeny Vás budeme 

informovať. 

 
7. Svoje úmysly  na nový rok môžete  zapísať v  

kancelárii farského úradu po sv. omši. Zvyk dávať 

12 sv. omší za zosnulých nemôžeme prijať. 

Obráťte sa na kňazov na dôchodku alebo 

rehoľníkov. V nedele berieme úmysly na životné 

jubilea a rôzne výročia.  

 

 

 

8. Jednou z možnosti podpory kňazov —

 misionárov sú aj milodary na slávenie svätých 

omší. Pápežské misijné diela posielajú intencie 

priamo kňazom cez kňazské semináre v 

Kamerune, Benine, Burkina Faso, Kongu a v 

Pobreží Slonoviny. Časť intencií je posielaná do 

Ríma, kde ich rovnomerne rozdeľujú do 

misijných krajín cez príslušné nunciatúry. Zo 

seminárov a aj z Ríma máme potvrdenia, že 

peniaze prišli a sväté omše boli odslúžené na 

úmysly darcov zo Slovenska. Ľudia môžu napísať 

aj úmysel, na ktorý budú misionári sväté omše 

sláviť, no nie je možné, aby sme ich informovali o 

dátume slávenia. Každému darcovi však 

posielame poďakovanie. Odoslanie milodaru na 

číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 4976 

4503 (SLSP) Variabilný symbol: 777 

Do poznámky napíšte: počet intencií, svoju 

adresu alebo email. 
 

9. S platnosťou od 18.09.2021 až do odvolania 

udeľujem dišpenz od povinnosti zúčastniť sa 

sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok pre 

veriacich vo farnostiach Košickej arcidiecézy 

pokiaľ sa nachádzajú podľa platného Covid 

automatu v 1.- 3. stupni ohrozenia a účasť na 

eucharistickom slávení nie je možná pre 

limitovaný počet veriacich na bohoslužbe. 

Arcibiskup Bernard Bober, metropolita 
 

10. Nové zmeny: 
Od pondelka 8.11.2021 sme opäť v bordovej 

farbe Covid automatu. 

Podľa RÚVZ z každej sv. omše musíme mať 

zoznam zúčastnených  s číslom telefónu. Pre 

uľahčenie nebudeme sa zapisovať do zoznamu, 

ale každý si donesie lístok s menom a číslom 

telefónu, ktorý vloží do krabičky na to určenej. 

Ak si zabudnete lístok, zapíšete sa na papier na 

stolíku. Sv. omše o 9:15 hod. sú pre 

neočkovaných - max. 25% kapacity. Ostatné sv. 

omše sú určené pre kompletne zaočkovaných 

v interiéri. Neočkovaní musia ostať vonku. 

Musíme dodržiavať  vyhlášku RÚVZ, chrániť si 

navzájom svoje zdravie a vyhnúť sa zbytočným a 

nemalým pokutám. 
 

11. Duchovna obnova pred Adventom: 
Dňa 27.11.2021 Vás pozývame na duchovnú 

obnovu do kostola Fatimskej Panny Márie  

v osade, so začiatkom  o 13:00 hod. Následne 

pokračujeme  sv. omšou o17:00 hod. a po nej 

adoráciou s eucharistickým požehnaním. 



 

 

 

 

 

 

    7. novembra 2021 

          Tridsiata druhá nedeľa      
       v cezročnom období             24/2021 
                 XIII. ročník 

   

Chváľ, duša moja, Pána. 
 

 

Spoločenstvo, spoluúčasť a misia. 

 
Napriek všetkým povinnostiam 

a „dušičkovému“ obdobiu ste 

určite zachytili v médiách, aj 

na našej farskej internetovej 

stránke správu o začatí 

SYNODY. Čo je to synoda? 

Synoda je cirkevný snem, 

ktorý sa koná na niekoľkých 

úrovniach. Synoda 2021-2023 

má tri fázy: diecéznu, 

kontinuálnu a univerzálnu.  

Prvá fáza sa už začala 17. 

októbra na diecéznych 

úrovniach pod vedením otcov 

biskupov a bude trvať do 15. augusta budúceho 

roka. Každá diecéza má určeného koordinátora 

synodálneho procesu. Košický Arcidiecézny 

synodálny tím je 18-členný, jeho koordinátorom je 

JCDr. Peter Sýkora, farár košickej farnosti  Božieho 

Milosrdenstva.  Mnohí si ešte určite pamätáte 

Arcidiecéznu synodu z roku 2004, mnohí ste boli 

do nej zapojení pracovne, modlitbami.  Nie je to 

inak ani teraz. Všetci sme pozvaní to tohto procesu. 

Našou prvoradou  a dôležitou úlohou je počas 

týchto mesiacov učiť sa. Učiť sa poznávať, čo 

znamená spoločne, ruka v ruke, vo vnútri Cirkvi 

uvažovať, kráčať, modliť sa. Učiť sa otvoriť 

pôsobeniu Ducha Svätého. Spoločne viesť dialóg, 

spoločne sa pýtať, spoločne odpovedať, spoločne sa 

navzájom počúvať. Každý veriaci je pozvaný do 

tohto procesu, aby sa osobne angažoval. Očakáva 

sa, aby nebolo iba na kňazoch a biskupoch 

prežívanie živej viery, nachádzanie odpovedí, 

podnetov. Záleží na každom pokrstenom katolíkovi 

ako sa bude Cirkev ďalej rozvíjať. Cirkev je Boží 

ľud, ktorý kráča spolu, Pán ho vedie dejinami. Je 

nutné, aby sa Boží ľud navzájom počúval, čo je 

výsledkom otvorenia sa načúvaniu Ducha Svätého. 

Svätý Otec zdôrazňuje, aby do tohto procesu bolo 

zapojených, čo najviac ľudí, aby sa na nikoho 

nezabudlo. Prínosom, a nie malým, môžu byť aj tí, 

ktorí majú kritický pohľad na Cirkev, alebo majú  

 

s ňou nejakú zlú skúsenosť, chudobní, 

aj tí, ktorí nie  

sú aktívni v Cirkvi, hľadajúci. 

Otvorme priestor na spoločné 

stretnutia, počúvanie, modlitbu. Ak 

chceme priniesť dobro pre Cirkev 

musíme si spoločne sadnúť za jeden 

stôl, vzájomne sa počúvať, modliť sa 

s túžbou budovať Cirkev ako 

spoločenstvo, v ktorom sme živým 

chrámom Ducha Svätého. 

POPIS LOGA SYNODY: 

Veľký majestátny strom - plný múdrosti a svetla - 

siaha aţ k nebu. Je znakom hlbokej vitality a nádeje 

a vyjadruje Kristov kríţ. Nesie Eucharistiu, ktorá 

ţiari ako slnko. Horizontálne vetvy otvorené ako 

ruky alebo krídla naznačujú zároveň Ducha 

Svätého.Boţí ľud nie je statický: je v pohybe, čo je 

priamy odkaz na etymológiu slova synoda, ktoré 

znamená "kráčať spolu". Ľudí spája tá istá 

spoločná dynamika: tú im vdychuje Strom ţivota, od 

ktorého začínajú svoju cestu.Týchto 15 siluet 

vystihuje celú našu ľudskosť v jej rozmanitosti 

ţivotných situácií, generácií a pôvodu. Tento aspekt 

je posilnený mnoţstvom jasných farieb, ktoré sú 

samy o sebe znakom radosti. Medzi týmito ľuďmi, 

ktorí sú na rovnakej úrovni, nie je ţiadna 

hierarchia, sú mladí, starí, muţi, ţeny, dospievajúci, 

deti, laici, rehoľníci, rodičia, páry, slobodní; biskup 

a rehoľníčka nie sú pred nimi, ale medzi nimi. 

Veľmi prirodzene im cestu otvárajú deti a potom 

dospievajúci s odkazom na tieto Jeţišove slová z 

evanjelia: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, 

ţe si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a 

zjavil si ich maličkým." (Mt 11,25)Horizontálna 

základná línia: "Za synodálnu Cirkev: 

spoločenstvo, spoluúčasť a misia" prebieha zľava 

doprava v smere tohto pochodu, podčiarkuje ho a 

posilňuje - a končí titulom "Synoda 2021 - 2023": 

to je zároveň najdôleţitejší bod, ktorý sumarizuje 

celok.        (zdroj:TKKBS ) 

 

 



 

Liturgický prehľad: 8. novembra – 14. novembra 2021 
 

 

„V malých kríţoch spočíva celá naša radosť. Sú beţnejšie ako ťaţké kríţe  

a pripravujú srdce na ich prijatie, ak je to vôľa nášho dobrého Majstra.“(Sv. Terézia z Lisieux)“ 
 

 

„Cnosti sú ničím bez pokušení, tak ako bez protivníka nie je konflikt, a ţiadne víťazstvo bez boja.“ 
(Sv. Lev Veľký) 

liturgický deň čas Miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 8. novembra 

Sv. Bohumír z Amiens, biskup 

Spomienka 

18:00 Jarovnice K † Andrej a Ţofia 

Utorok - 9. novembra 

Výročie posviacky Lateránskej 

baziliky 

Sviatok 

17:00  Osada K 
ZBP Marián, Adriána, Jarmila, 

Marek a rod. Bolvanová 

18:00 Jarovnice F 
† Mária, Vladimír, Ján, 

 Mária Triščoví 

Streda - 10. novembra 
Sv. Leva Veľkého,pápeţa a učiteľa 

Cirkvi 

Spomienka 

17:00 Daletice F † Konštantín a Františka 

18:00 Močidľany K †Bartolomej a Jolana 

Štvrtok - 11. novembra 

Sv. Martina z Tours, biskupa 

Spomienka 

07:00 Jarovnice F † Jozef Dvorský 

Piatok - 12. novembra 

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka 
Spomienka 

17:00 Osada F † Marián Kukurica 

18:00 Jarovnice K † Zdeněk 

Sobota - 13.novembra 

Féria 
Panny Márie v sobotu, spomienka 
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu 

18:00 Jarovnice F † rod. Lichvárová a Matisová 

14. novembra 2021 

TRIDSIATA TRETIA 

NEDEĽA 

V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

08:00 Močidľany K ZBP  rod. Triščová a Bačinská 

08:00 Daletice F ZBP Renáta s rod. 

09:15 Jarovnice K Neočkovaní 

09:15 Osada F Neočkovaní 

10:30 Jarovnice K ZBP rod. Kataríny Hatokovej 

10:30 Osada F 
† Zdena, František, Veronika, 

Dušan a Milan 

 Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 

PO-JA    

UT -RO  KTO JE OČKOVANÝ  

JA    

ST - MO  A MÁ ZÁUJEM ČÍTAŤ,  

ŠT -JA    

PIA- RO  NECH PRÍDE 10 MINÚT  

JA    

SO  -  JA  PRED SVÄTOU OMŠOU  

NE -MO    

RO  DO SAKRISTIE Ďakujeme za pochopenie 



Liturgický prehľad: 15. novembra – 21. novembra 2021 
 

 

liturgický deň čas miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 15. novembra 
Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa 

CirkviSpomienka 

    

18:00 Jarovnice K † Margita Marciňáková 

  
  

  

Utorok - 16. novembra 
Sv. Margity Škótskej,  

Sv. Gertrúdy, panny 

Spomienka 

17:00 Osada K † Marián Giňa 

18:00 Jarovnice F † rodičia 

Streda - 17. novembra 

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky 
Slávnosť - Košická katedrála 

17:00 Daletice K † Jozef a Margita 

18:00 Močidľany F † Vincenta  

Štvrtok - 18. novembra 

Výročie posviacky bazilík 

 sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov 

Spomienka 

07:00 Jarovnice F ZBP Alţbeta 

Piatok - 19. novembra 

Sv. Rafael od Jozefa, rehoľníka 

Spomienka 

17:00 Osada F † Jozef Pešta a Ema 

18:00 Jarovnice K 
† Anton, rod.  Nemčíková  

a Pilarová 

Sobota - 20. novembra 

Bl. Anny Kolesárovej, panny a muč. 
Panny Márie v sobotu, spomienka 
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu 

18:00 Jarovnice K 
† Filoména,  

Konštantín a Peter 

21. novembra 2021 
TRIDSIATA ŠTVRTÁ 

NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

KRISTA KRÁĽA 

08:00 Močidľany F ZBP Mária Ruţbarská (83r.) 

08:00 Daletice K ZBP Imrich s rod. 

09:15 Jarovnice F Neočkovaní 

09:15 Osada K Neočkovaní 

10:30 Jarovnice F ZBP Anton a Mária Koneční  

10:30 Osada K 
† Marián, Bartolomej, Veronika, 

Kristína, Nadeţda, Regina a František  
 

Jeţiš Kristus je Kráľom - jediným, ktorého sa nemusíme obávať a ktorému môţeme dôverovať.  

Jedine s ním môţe náš ţivot dôjsť premeny a naplnenia.(kardinál Tomáš Špidlík) 
 

 

„Musíme tu byť jeden pre druhého, lebo Boh nám ukázal, ţe On je tu pre nás.“ 
(Sv. Alţbeta Uhorská) 

 Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 

PO  - JA    

UT- RO  KTO JE OČKOVANÝ  

JA    

ST - MO  A MÁ ZÁUJEM ČÍTAŤ,  

ŠT-  JA    

PIA -RO  NECH PRÍDE 10 MINÚT  

JA    

SO-  JA  PRED SVÄTOU OMŠOU  

NE -MO    

RO  DO SAKRISTIE Ďakujeme za pochopenie 


