Oznamy:
1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary:
Z pohrebu Alžbety Jackovej
( Močidľany 150 €, Jarovnice 150 € )
Z pohrebu Konštantína Semana
Močidľany 300 €, Jarovnice 100 € )
Rod. Makarová 194
Pavlína Baluchová
Mária Novotná 219
Mária Kovaľová
Spolok sv. Vojtecha

300,00 €
400,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €

Zbierka na charitu nebola možná. Môžete prispieť
na číslo účtu: SK86 5600 0000 0093 3043 3002
variabilný symbol: 667
Zbierka je určená pre osamelých seniorov,
chorých, ľudí bez domova a v nepriazni života
Ďalšie informácie na: www.charita-ke.sk

2. V stredu, piatok a v sobotu, 8., 10. a 11.
decembra, sú zimné kántrové dni. Záväzný je
jeden z nich. Úmysel: Príchod Kristovho
kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín,
pokoj a spravodlivosť vo svete.

3. Všetky aktivity z dôvodu zlej pandemickej
situácie sú pozastavené. Je dovolená individuálna
pastorácia, čiže duch. rozhovory, spovede,
poradenstvo. S nami kňazmi a našimi sestrami CJ
sa môžete spojiť telefonicky alebo mailom.

4. Aj keď sú kostoly zatvorené, vaše úmysly sv.
omší slúžime každý deň ako boli zapísané.
Myslíme na seba navzájom v modlitbách.

5. Pomôžte deťom prežiť radostnejšie Vianoce
a pripravme jeden darček naviac pre deti v Afrike.
Podpora jedného dieťaťa na rok:
- 25 € - pomôcky do školy
- 50 € - oblečenie
- 100 € - jedlo
Č.ú.: SK88 0900 0000 0051 4976 4503
Variabilný symbol: 4321
do poznámky: svoju adresu


6 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

7. Nové zmeny:
Od štvrtka 25.11.2021 platí nový Covid automat.
Vlada zaviedla lockdown pre všetkých. Opätovný
lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia
biskupov Slovenska od začiatku pandémie
podporovala tak dodržiavanie opatrení, ako aj
očkovanie pre všetkých, ktorým to zdravotný stav
dovoľuje. Pretože nám záleží na každom ľudskom
živote, na situácii nemocníc a pretože vidíme
vyčerpanie zdravotníkov, prijali sme už mnoho
obmedzení a trpezlivo všetkých motivujeme k
zodpovednosti. Bol však daný prísľub, že verejné
slávenie bohoslužieb už nebude zakázané.
Lockdownu aj plošnému zákazu verejných
bohoslužieb bolo možné sa vyhnúť. Sme veľmi
roztrpčení, že k nemu opätovne dochádza. Plošný
zákaz verejných bohoslužieb nepovažujeme za
primeraný v situácii, keď zostáva množstvo iných
oblastí života otvorených - a žiadame jeho čo
najskoršie odvolanie. Pohľad do susedných krajín,
ktoré dôsledne rešpektujú náboženskú slobodu
ukazuje, že aj tu existujú iné riešenia.
Modlime sa, aby sme druhé najväčšie sviatky nás
kresťanov, mohli prežívať v kostoloch.

8. Na dlhé adventné večeri Vás pozýva obecná
knižnica prísť si vypožičať knihu z viac ako 6800
titulov, ktoré v sebe zahŕňajú odbornú aj
duchovnú literatúru pre dospelých, deti a mládež.


9. Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny
Márie končí rok sv. Jozefa


Predvianočné spovedanie.
Chceme Vás poprosiť, aby ste si spoveď
nenechávali na poslednú chvíľu pred Vianocami.
Aj tento rok nebude hromadné spovedanie
v Sabinove. Bude možnosť sa vyspovedať každý
vo vlastnej farnosti, aby nedošlo k zbytočným
presunom a hromadeniu ľudí. Spovedať budeme
od pondelka 6.12.2021 do piatku 22.12.2021.
Jarovnice PO, UT, 10:30 – 11:30, 18:00 – 19:00
Močidľany STR 18:00 - 19:00
Daletice
ŠTV 18:00 - 18:30
Osada
PIA 16:00 - 17:00
Po spovedi je možnosť prijať Eucharistiu.
Chceme chrániť Vaše a naše zdravie, preto do
kostola noste so sebou buď covid pass alebo test
o negativite či prekonaní. Nezabudnúť na
respirátor. Vďaka za pochopenie.

5. decembra 2021
26/2021
Druhá adventná nedeľa

XIII. ročník

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

Nechajme Bohu otvorené dvere
Spomedzi myšlienok, ktoré
Ján hlásal a učil, vynikala najmä
jedna: Obráťte sa! Čo to
znamenalo v jeho časoch? Židia
boli zbožným národom, verili v
jedného Boha a uvedomovali si,
že sú vyvoleným národom. Z
toho však mohla prameniť ich
pýcha a sebectvo. Žili v predstavách, že budú
stáť na čele všetkých národov a sľúbený Mesiáš
vyvedie ich z biedy k svetovláde, z otroctva k
občianskej slobode. Kristus však takým nemal
byť, a ani nechcel byť. Preto Ján mu musel
pripravovať cestu a zvolať: Takto nie! Musíte
zmeniť predstavy o Mesiášovi. Musíte sa vzdať
svojich nárokov na svetovládu. Pahorky pýchy
musíte vyrovnať, údolie sebectva zasypať.
Nemôžete ďalej kráčať po tejto ceste, musíte sa
obrátiť, zmeniť smer. Musíte prehodnotiť svoje
očakávania o Mesiášovi, zmeniť hodnotenie a
nahradiť ho novým. Tieto slová iste museli
Židov prekvapiť. A hoci boli tvrdí, prijali ich a
dávali sa krstiť. Je zaujímavé, že tento muž,
ošľahaný vetrom a slnkom, oblečený do ťavej
kože, otriasol vtedajším svetom.
Čo by asi nám dnes povedal Ján? Iste by sa
musel prejaviť trocha jemnejšie, lebo v
súčasnosti by pôsobil ako asociálny živel, ktorý
narúša verejný poriadok. Musel by zmeniť aj
výzvu, lebo Kristus už dávno prišiel a my sme
sa narodili do kresťanstva. Krstom sme boli
jednoznačne nasmerovaný na cestu za Kristom,
ktorá vedie k Bohu. Sviatosťami, modlitbou,
bohoslužbami sa na tejto ceste utvrdzujeme.
Preto Jánova výzva by neznela Obráťte sa! ale
Odvráťte sa! Odvráťte sa od chýb a omylov,
ľahostajnosti a zlých náklonností. Poopravte
smer svojej cesty a vráťte sa tam, kde ste zišli z

pravej cesty. Skontrolujte smer a
cieľ,
ktorý
ako
Kristovi
nasledovníci máte pred sebou.
Čo je tým smerom a cieľom?
Smerom je Kristus, ktorý je
Cesta, Pravda a Život a cieľom je
Boh, iba v ktorom je naše
opravdivé šťastie. Krásne to
vystihol židovský filozof Martin Buber, ktorý
píše, ako rabbi Menachen Mendel prekvapil
svojich hostí otázkou: Kde býva Boh? Hostia
odpovedali: Celý svet je plný Božej veleby.
Rabbi si však dal inú odpoveď: Boh býva tam,
kde pred ním nezatvorili dvere.
Jánovo Odvráťte sa teda možno vystihnúť aj
takto: Nezatvárajte pred Bohom dvere. Poviete
si, že je to mimo nás, lebo v našich domoch ešte
visia kríže a sväté obrazy. Je však Boh aj v
našom konaní, v našich rečiach, vo výchove
našich detí? Mnohí sa ráno síce aspoň
prežehnáme, ale kde zostal Boh na našom
pracovisku, v autobuse, v našej triede? V
nedeľu ešte chodíme do kostola, ak máme
dovolené, ale aké malé dôvody stačia, aby sme
si túto povinnosť nesplnili?! Nezavreli sme pred
Bohom dvere?
Svoje povinnosti voči Bohu berieme často
na ľahkú váhu. Často tvrdíme, že to nie je zo
zlomyseľnosti, ale z nedostatku času. Však ak
niekto nemá čas, znamená to, že sa mu nechce.
A komu sa nechce, ten má svoje záľuby niekde
inde.
Odvráťme sa teda od svojej ľahostajnosti,
vráťme sa na cestu k Bohu a skontrolujme, či sú
naše dvere pre neho otvorené. Nech aj tento
týždeň je časom otvorených dverí pre Boha.
(z myšlienok Jána Admusa)

Liturgický prehľad: 6. decembra – 12. decembra 2021
liturgický deň

Pondelok - 6. decembra
Sv. Mikuláša, biskupa
Odpustová slávnosť Daletice

čas

Miesto

Úmysel

kňaz

† Františka Jacková

18:00 Daletice

K

Utorok - 7. decembra
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka

17:00

K

18:00 Jarovnice

F

† Andrej, Regina, Vojtech ,
r. Popušová
† Bartolomej a Margita

Streda - 8. decembra
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Slávnosť Prikázaný sviatok

17:00 Daletice

K

† rod. Anderková

18:00 Močidľany

F

† Alžbeta a Ján Škvarko

07:00 Jarovnice

F

† Margita Vahovská

17:00 Osada

F

† Roman Bilý

18:00 Jarovnice

K

† Andrej a Žofia

18:00 Jarovnice

K

ZBP Ľuboš

08:00 Močidľany

K

09:15 Daletice

F

10:30 Jarovnice

K

10:30 Osada

F

Štvrtok - 9. decembra
Sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzina
Spomienka
Piatok - 10. decembra
Prebahosl. Panny Márie Loretánskej
Spomienka
Sobota - 11. decembra
Sv. Damaza I., pápeža, spomienka
Panny Márie v sobotu, spomienka

12. decembra 2021
TRETIA ADVENTNÁ
NEDEĽA

Osada

ZBP Jana a poďakovanie
za 50r. života
ZBP Dávid
ZBP a poďakovanie Ján
Makara (50 r.)
Ladislav,Martin Bilý r. Peštová

Sv. Mikuláš pochádzal z Turecka. Narodil sa už starším rodičom, ktorí dlho
nemohli mať dieťa. Žil v treťom storočí, deň jeho smrti, 6. december, je jeho sviatkom.
Keďže Mikuláša už niekoľko storočí považujú za patróna detí, je tento cirkevný sviatok
výnimočný najmä pre mladých ľudí. Mikuláš je známy aj ako patrón požiarnikov,
cestovateľov, hospodárov, obchodníkov, mäsiarov, rybárov, námorníkov a mnohých
ďalších. Už od malička bol veľmi štedrý a povestný svojou dobročinnosťou. Traduje sa
o ňom mnoho legiend. Najznámejšou je legenda o troch dievčatách na vydaj, ktoré
nemali veno.
Možno nepoznáte legendu o:
Záchrancovi námorníkov na nebezpečnom mori
Povesť hovorí o príbehu troch námorníkov, ktorý sa dostali do ohrozenia života na rozbúrenom
mori pri tureckom pobreží. Po úpenlivých prosbách adresovaných Svätému Mikulášovi sa im zjavil mocný
muž, ktorý sa chopil kormidla, premohol víchricu a opäť zmizol. Až v kostole v Myre námorníci spoznali
svojho záchrancu v obraze Svätého Mikuláša.
Záchrane rímskych vojvodcov pred smrťou
Jedna z najstarších legiend o Svätom Mikulášovi hovorí o záchrane troch rímskych vojvodcov. Títo
traja bojovníci sa v Myre stali svedkami udalosti, pri ktorej Mikuláš zachránil nevinných pred popravou
tým, že vytrhol katovi meč z rúk. V čase, keď sa títo traja vojvodcovia sami stali obeťami veľkej intrigy,
čakajúc na smrť, volali Mikuláša o pomoc. Ten sa zjavil ich cisárovi a hrozil mu, že ak sa ich poprava
uskutoční, bude to mať neblahé následky. Podľa legendy vojvodcov aj pustili na slobodu.
(upravené podľa internetu)

Liturgický prehľad: 13. decembra – 19. decembra 2021
liturgický deň

Pondelok - 13. decembra
Sv. Lucie, panny a mučenice

čas

miesto

kňaz

Úmysel

† Mária, Vladimír, Ján, Mária
rod. Triščová

18:00

Jarovnice

K

Utorok - 14. decembra
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa
Cirkvi
Spomienka

17:00

Osada

K Za Farnosť

18:00

Jarovnice

F

† Alžbeta, Ján, Johana,
Katarína

Streda - 15. decembra
Féria

18:00
17:00

Močidľany
Daletice

F
K

† Andrej a Žofia Urvinitková
ZBP Helena s rod

Štvrtok - 16. decembra
Féria

18:00

Jarovnice

F † Marta Gaborová

17:00

Osada

F

† Jozef, Ladislav, Maria, Viera
rod. Ferko, Kaleja, Giňa

18:00

Jarovnice

K

† Filoména, Konštantín a
Peter

18:00

Jarovnice

F

† Konštantín (9. výr.)

08:00

Močidľany

F

† Anna Molčanová

09:15

Daletice

K

† Štefan

10:30

Jarovnice

F

ZBP rod. Kočanová

10:30

Osada

K

† Helena a Bartolomej Bilý

Piatok - 17. decembra
Féria
Prvá sobota - 18. decembra
Féria
Panny Márie v sobotu, spomienka

19. decembra 2021
ŠTVRTÁ ADVENTNÁ
NEDEĽA

Sv. Lucia sa narodila v Syrakúzach (Taliansko) bohatým rodičom a bola vychovávaná
v kresťanskej viere. V detstve stratila otca a ako mladé dievča zasvätila život Bohu. Svoj
sľub panenstva držala v tajnosti, keďže jej matka si želala, aby sa vydala za mladého
pohanského chlapca. Lucia presvedčila matku, aby sa išla modliť k hrobu sv. Agáty za
uzdravenie sa zo svojej ťažkej choroby. Boh vyslyšal ich modlitby. Vtedy priznala matke
svoje zasvätenie Bohu a túžbu prežiť svoj život medzi chudobnými. Matka plná
vďačnosti za svoje uzdravenie dala Lucii súhlas a ušetrené peniaze rozdelila chudobným.
Odmietnutý a zahanbený nápadník udal Luciu ako kresťanku vtedajšiemu konzulovi.
Bolo to v čase prenasledovania kresťanov.
Lucia bola predvolaná pred súd. Sudca ju presviedčal, aby sa vzdala svojej viery. Ona
mu však odpovedala: „Vaše naliehanie je zbytočné. Nikdy ma neodlúčite od lásky k môjmu Pánovi,
Ježišovi Kristovi.“ Sudca pohrozil, že ju odvedie do nevestinca, aby potupil jej česť. Ona mu na to
povedala: „Telo sa nakazí len vtedy, ak duša privolí.“ Sv. Tomáš Akvinský obdivoval túto odpoveď sv.
Lucie. Keď ju chceli odviezť, Lucia sa nemohla pohnúť z miesta, kde sa nachádzala. Tak sa rozhodli ju
upáliť, ale tiež im to nevyšlo. Nakoniec ju mučili a sťali mečom. Počas mučenia nabádala prítomných, aby
zostali verní náboženstvu Ježiša Krista až do smrti.
V stredoveku ju vzývali ako ochrankyňu pred očnými chorobami, pravdepodobne preto, že jej meno je
spojené so svetlom. Tak vznikali legendy. Napríklad jedna hovorí o tom, ako vládca poslal vojakov, aby jej
násilím vybrali oči. Ale ona znovu uvidela.
(upravené podľa internetu)

