
 

Oznamy: 
1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 

Z pohrebu Jána Kaleju     50,00 € 

Z pohrebu Melánie Kalejovej    40,00 € 
Jozef a Jolana Kalejoví č.387  100,00 € 

Ján Čarný s rod.    100,00 €  

Zbierka osada      470,00 € 

Jozef Dlugoš       50,00 € 

Stanislav Gaľa      50,00 € 
Rod. Kundríková    100,00 € 

Jolana Nemčíková      50,00 € 

Ružencové bratstvo    300,00 € 

Bratstvo Božského Srdca     30,00 € 

Rod. Novotná č. 100   150,00 € 

Bohuznáma       50,00 € 

Milan Urvinitka    100,00 € 

Rod. Kravcova    100,00 € 

Pavol Novotný    100,00 € 
Pavol Kolcun    100,00 € 

Mária Krištofová      50,00 € 

Marek Novotný    100,00 € 
☺ 

2. Požehnaná Trojkráľová voda na požehnanie 
príbytkov bude k dispozícií v každom kostole na 

Zjavenie Pána (6.1.). 

 
☺ 

3. OHLÁSENIE DŇA VEĽKEJ NOCI 

A POHYBLIVÝCH SVIATKOV 

Milí bratia a sestry, 

Pánova sláva sa nám zjavila a navždy sa bude 

zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. 

V rytmoch a striedaní času si pripomíname 

a prežívame tajomstvá spásy. Centrom celého 

liturgického roka je posvätné Trojdnie 

ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, 

ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc : 

- v tomto roku 17. apríla. 

V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, 

svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, 

v ktorej Kristus premohol hriech a smrť. 

Z Veľkej noci premenia všetky posvätné dni: 

začiatok pôstneho obdobia 

- Popolcová streda 2. marca, 

Nanebovstúpenie Pána 26. mája, 

Zoslanie Ducha Svätého 5. júna, 

Prvá adventná nedeľa 27. novembra. 

Aj na sviatky svätej Božej Matky, 

apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých 

zosnulých veriacich Cirkev putujúca na zemi 

ohlasuje Veľkú noc svojho Pána. 

Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, 

Pánovi času a dejín, 

neprestajná chvála na veky vekov. Amen 

 

 

 

4. Končí sa rok 2021 a ja hodnotím a bilancujem. 

Preto sa chcem z celého srdca poďakovať všetkým, 

ktorí sa s ochotou zapájali do celoročných farských 

aktivít: kaplánom Matúšovi a Bystríkovi; našim 

sestričkám CJ: Ráchel, Silvii, a Antónii; 

bohoslovcovi Šimonovi, kostolníkom a 

kostolníčkam; kantorom a kantorkám; kurátorom, 

ekonómkam, lektorom, kvetinárkam a aranžérkam; 

mimoriadnym rozdávateľom; modľačkám; tým, 

ktorí prispievajú na kostol nielen finančne, ale aj 

modlitbou a službou; gazdinkám, ktoré upratujú, 

perú, žehlia, pečú a varia dobroty; mužom, ktorí 

pomáhajú pri opravách a úpravách kostolov a fary, 

redakčnej rade pustovníka a v neposlednom rade p. 

starostovi, prednostke, poslancom a celému OcÚ a 

všetkým dobrodincom, ktorých mená pozná iba Pán. 

Ďakujeme aj hudobníkom; detskému zboru a zboru 

mladých a rodičom; našim miništrantom za ich 

službu pri oltári a všetkým, na ktorých som zabudol. 

Nech Vás Pán za všetko odmení svojím požehnaním. 

Pán Boh zaplať a ďakujem za spoluprácu. Váš 

duchovný otec Radoslav. 

☺ 

5. Dobrá novina: 
Milí farníci! Aj tento rok sa  klasické koledovanie 

detí neuskutoční, čo nás nesmierne mrzí. Zároveň 

vás chceme prosiť o podporu kresťanských 

rozvojových projektov a spoločenstiev v Ugande 
(Afrika), ktoré napomáhajú miestnym obyvateľom 

pozdvihnúť ich z biedy a začleniť   do 

spoločenského života. Preto aj v našej farnosti 

uskutočníme zbierku, ktorá sa bude konať           od 

1.1.2022 do 16.1.2022 v našich kostoloch 
a v potravinách u pani Skybovej formou 

pokladničiek, kde môžete svoj milodar vhodiť. 

Nech Pán požehná a mnohonásobne odmení vašu 

štedrosť. Vaši koledníci Dobrej noviny. 
☺ 

6.             Štatistika za rok 2021: 

 
Krsty:     240 

Sobáše:   28 

Pohreby: 58 z toho zaopatrených: 32 

Počet prvoprijímajúcich:   49 

Rozdaných sv. prijímaní:  40.000 

Pomazanie chorých:          45 

☺ 

Požehnaný Nový rok 2022 Vám vyprosujú 

duchovní otcovia Radoslav, Bystrík, 

bohoslovec Šimon a sestry CJ s. Ráchel,        

s. Antónia a s. Silvia. Boh Vám žehnaj! 

 



 

 

 

 

 

  

2. januára 2022 
Druhá nedeľa po Narodení Pána        1/2022 

        XIV. ročník 
    

Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 

 

Na počiatku bolo SLOVO. 
 „Tak nám Vianoce skončili, máme 

sviatky za sebou,“ - hovoríme si v tieto dni 

na stretnutie. 

 Keď sa po Vianociach reportéri 

pýtali na ulici ľudí: „Je po Vianociach. Čo 

boli pre vás Vianoce, na čo myslíte 

prvýkrát, keď počujete slovo 

„Vianoce“? - A len štrnásť zo sto sa 

zmienilo o narodení Ježiša Krista. Väčšina 

opýtaných hovorila o darčekoch, dovolenke, 

lyžovaní. A zvyšok, tí hovorili o osamelosti a dlhej 

chvíli, alebo ako sa všetci dohromady pohádajú, 

keď sa raz za rok stretnú. 

 Čo znamenajú Vianoce nám? 

Čo by nám Vianoce znamenať mali a mohli, to 

sme počuli v evanjeliu, v čítaní prvej kapitoly 

Jánovho evanjelia. 

 Zastavme sa ešte raz, na konci sviatkov, pri 

tomto vianočnom posolstve. Snáď sa nám podarí 

teraz, keď všetky slávy a zmätky vianočných dní 

sú už za nami, keď vianočné svetlá pohasínajú, 

jasnejším a neoslneným zrakom lepšie zahliadnuť 

to svetlo pravé, ktoré prišlo na tento svet, aby 

osvietilo každého človeka. Snáď sa nám podarí 

poznať, pochopiť a prijať ten pravý a ten 

najvlastnejší dar: Slovo, ktoré má moc urobiť nás 

deťmi Božími. Snáď sa nám podarí pochopiť, že 

Vianoce nie sú len sviatok, ktorý skončí, ale 

skutočnosť ľudského života, ktorá trvá a má silu 

dať nášmu životu trvalú nádej. Na začiatku bolo 

Slovo. 

Nie je teda pravda, že na začiatku nášho sveta bola 

slepá náhoda uprostred nekonečného chaosu. Nie 

je pravda, že na začiatku všetkého je slepý Osud, 

ktorému sme bez vlastnej vôle vydaní. 

 Na začiatku stvorenia stojí múdre, 

inteligentné, živé Slovo Božej lásky, Slovo, ktoré 

uvádza v skutok, zviditeľňuje – realizuje Božie 

stvoriteľské plány. A Slovo sa stalo Telom a 

prebývalo medzi nami. 

V určitej hodine dejín, na určitom mieste našej 

zeme, sa Boh Stvoriteľ stal človekom, 

jedným z nás, vo všetkom nám podobný, 

okrem hriechu. 

 V Betleheme, v krajine Júda sa to 

stalo, že Boh, ktorý prebýva vo svetle 

nedostupnom, sa zjavil uprostred nás, v 

človeku. To je ten vlastný div Vianoc. 

Teraz už neplatí, ako hovorili pohania: 

Boh je na nebi a človek je na zemi. Boh je 

nedosiahnuteľný, nemožno ho nájsť, uvidieť. 

Teraz už platí Boží sľub: „Hľa, ja som s vami stále, 

po všetky dni, až do skonania sveta.“ Teraz už 

platí, že Boh je s nami, že Boh je v nás, že plače 

naše slzy, nesie bremeno nášho života, umiera 

našou ľudskou smrťou. Teraz už platí, že Boh nie 

je len tvorivá Praenergia, Všemocný Stvoriteľ, ale 

že je tiež samým srdcom sveta, Stredom, Zmyslom 

sveta a nášho života. Teraz platí, že Boha môžeme 

na našom svete, v našom živote hľadať a nájsť. 

Odteraz môžu pastieri povedať: „Poďme sa 

pozrieť“ – a uvidia. Odteraz môžu mudrci hovoriť: 

„poďme hľadať“ - a nájdu. Teraz môže Ján 

Krstiteľ ukázať prstom: „Toto je ten Baránok 

Boží!„ Vianoce teda neskončili, pretože toto 

všetko sa neodohralo len v betlehemskom 

chlieve. Toto všetko sa stále znova deje všade tam, 

kde hľadajúci Boh nájde hľadajúceho 

človeka; kde Božie dieťa, hľadajúci príbytok, 

nájde otvorené dvere ľudského srdca; - kde svetlo, 

žiariace z nebies, nájde oči, ktoré nespia, ale 

otvárajú sa, aby to svetlo uvideli. Všetkým, ktorí 

ho prijali, dal moc, stať sa deťmi Božími.“ Všetci, 

ktorí mali odvahu Ježiša do svojho života prijať, 

všetci, ktorí v neho uverili, urobili tú skúsenosť, že 

ten Ježiš je Svetlom a Cestou a Pravdou ich života. 

 Poďme na sklonku vianočných sviatkov 

prosiť tohto Krista, ktorý bol na počiatku, ktorý je 

teraz naším ľudským bratom, aby sme boli 

schopní jeho hlas počuť, jeho svetlo zahliadnuť, 

jeho ponuku lásky prijať, aby náš život bol stálymi 

Vianocami.   (Zdroj: internet) 

 

 



Liturgický prehľad: 3. januára – 9. januára 2022 
 

 

 

500 rokov 

 (1524 – 2024) 
Blíži sa veľké jubileum nášho farského kostola a to o dva roky. V roku 2024 bude oslavovať 500 

rokov od postavenia. Tu na tomto najkrajšom mieste kde  býva Boh, môže každý jeden z nás, 

každá rodina, všetky vekové skupiny, nabrať a načerpať toľko síl pomoci a milostí, aby sme dobre 

prežili celý život.  

Naši predkovia dokázali v ťažkých časoch postaviť nádherný chrám 

a našou radosťou je ho stále zveľaďovať. Ako ste si všimli na kostolnej veži 

nemáme hodiny ale predpríprava tam bola urobená už pri stavbe veže. 

Preto pri tomto veľkom jubileu 500 – ročnice,  by naša generácia mohla 

zanechať odkaz svojím potomkom a to osadením vežových hodín. Vo 

Wadoviciach, v rodisku sv. Jána Pavla II. je na kostole napísané: „ Čas 

uteká- večnosť čaká.“  

Nech nám hodiny, ktoré budú odbíjať čas pripomínajú, aký je čas vzácny 

a máme využiť každú minútu života pre spásu svojej duše a blížneho. Ak 

chcete podporiť toto dielo ako darček pre tento chrám, môžete prispievať 

na farský účet alebo osobne na farskom úrade. 
 

Naše Jarovnické farské číslo bankového účtu: 
SK76 0900 0000 0000 9628 6364 

                                     Nech Pán odmení vašu štedrosť. Ďakujeme! 

liturgický deň čas Miesto kňaz Úmysel 

Pondelok- 3. januára 

Najsvätejšieho mena Ježiš 

Spomienka 

18:00 Jarovnice K † Konštantín ( 10. výr.) 

Utorok - 4. januára 

Féria 

17:00  Osada K ZBP Ján a Sára s deťmi 

18:00 Jarovnice F † Margita Váhovská 

Streda - 5. januára 

Zjavenie Pána 

Vigília 

18:00 Močidľany F † rod. Zakuťanská, Tuptová 

Štvrtok - 6. januára 

Zjavenie Pána 

Slávnosť 

Prikázaný sviatok 

08:00 Močidľany K ZBP  Marcel Kandra 

09:15 Daletice F † Konštantín a Františka 

10:30 Jarovnice K ZBP Mária 

10:30 Osada F † Anna a Gejza 

Prvý piatok - 7. januára 

Sv. Rajmunda z Peňaforu, kňaza 

Spomienka 

08:00 Močidľany F Za farnosť 

17:00 Daletice K Za farnosť 

17:00 Osada F ZBP Tibor a Vlasta s rodinou 

18:00 Jarovnice K ZBP RB a BBSJ 

Prvá sobota - 8. januára 

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

09:00 Osada K Za farnosť 

18:00 Jarovnice F † rod.  Triščová a Bačinská 

9. januára 2022 

Nedeľa KRSTU 

KRISTA PÁNA 

08:00 Močidľany K ZBP  rod Paľová. 

09:15 Daletice F Za farnosť 

10:30 Jarovnice K ZBP a poďak. Jaroslava (50.r.) 

10:30 Osada F 
† Matúš, Július, Milena  

a z rod. Ferkovej 



Liturgický prehľad: 10. januára – 16. januára 2022 
 

 

liturgický deň čas miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 10. januára 

Féria 
 18:00 Jarovnice 

 

K 

 

† Anton, Margita Benkoví 

  

Utorok - 11.januára 

Féria 

17:00 Osada K 
† Melánia, rod. Kalejová, 

Giňová, Kováčová  

18:00 Jarovnice F ZBP Martin 

Streda - 12. januára 

Féria 

17:00 Daletice F † Štefan (1. výr.) 

18:00 Močidľany K ZBP Mária Koprusová (97 r.) 

Štvrtok - 13. januára 

Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi 

Spomienka 

18:00 Jarovnice F † Ján, Mária 

Piatok - 14. januára 

Féria 

17:00 Osada F ZBP s. Silvia  

18:00 Jarovnice K † rod. Triščová a Lojová 

Sobota - 15. januára 2022 
Panny Márie v sobotu, spomienka 
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu  

18:00 Jarovnice F † Filoména (1. výr.) 

16. januára 2022 

Druhá nedeľa  v cezročnom 

období 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

SV. ANTONA 

08:00 Močidľany F ZBP Agáta Triščová s rod. 

09:15 Daletice K † Pavlína a Štefan 

10:30 Jarovnice K ZBP Mária Novotná 

10:30 Osada F ZBP Viera Kalejová 

 

  

 

O našom patrónovi Sv. Antonovi sme už počuli, alebo čítali veľa. Stále je niečo, čo 

počujeme prvý krát, alebo niečo, čo je hodné opäť si pripomenúť. 
 Dokázal z nepatrných vonkajších či vnútorných impulzov vypozorovať 

ducha, ktorý sa dotýka človeka. 

 Počas svojho   života v samote pociťoval pokúšania rôzneho druhu.  Na myseľ 

mu často prichádzala  sestra, ktorú dal na výchovu do kláštora. Pociťoval často 

vyčítavé otázky, ktoré sa týkali správnosti rozhodnutia. Urobil dobre, že ju zveril 
neznámym ľudom? Bola to pre neho veľmi citlivá otázka, pretože za sestru cítil nemalú zodpovednosť. 

Prirodzene si nevedel vysvetliť tieto tendencie, a preto tento druh boľavých myšlienok pomenoval 

výstižným menom. Nazval ich hadom, pretože had uštipne človeka na citlivé miesto, často na nohu, 

alebo priamo na chodidlo. Myšlienky,  ktoré ho totiž napádali, ho zraňovali tiež na veľmi citlivom 

mieste, pretože sa týkali jeho vlastnej sestry. 
 Niekedy ho prepadli myšlienky, ktoré úplne spochybňovali zmysel jeho  života. Začal 

pochybovať o vlastnom povolaní, o hodnote toho, čo robí. Tieto myšlienky na neho útočili takou silou, 

že ich nazval levom. Postupne nadobudol presvedčenie, že ide o pokúšanie démona, ktorý na neho útočil 

veľkou silou. 

 Had i lev boli sily, ktoré sa postupne naučil identifikovať a   vďaka modlitbe a pôstu im odolával. 

Postupne ich spoznával a preto prestali byť pre neho nebezpečné. Najhoršie však bolo to, keď ho 

prekvapilo niečo nové. Ťažko sa mu bojovalo proti myšlienkam alebo stiesňujúcim pocitom, s ktorými 

sa ešte nikdy nestretol. Obyčajne ho prepadli v čase a na mieste, kde to vôbec nečakal. Boli ako divá 

zver, ktorá sa nenápadne zakráda zozadu a v nečakanej chvíli zaútočí na prekvapenú obeť. Preto takéto 

myšlienky a pocity nazval vlkom.      (Zdroj: Vatican News) 
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