Oznamy:

6. Nové opatrenia

1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary:
František Marciňák
Bohuznáma
Anna Kovaľová
Rod. Jacková
Martin Kandra

50,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
100,00 €

Zbierka na Vežové hodiny:
Rod. Korineková
Rod. Troščaková
Rod. Ružbarská
Rod. Judová
MUDr. Vasilková, Trebišov

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

Zbierka „Jasličky“ na podporu Sv. zeme
Jarovnice
Močidľany
Daletice
Osada

108,00 €
67,30 €
103,00 €
13,50 €

Na budúci týždeň je zbierka na Univerzitné
pastoračné centrum UPC a Arcidiecézne centrum
mládeže ACM.

2. Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za
jednotu kresťanov.

3. 23. januára slávime NEDEĽU BOŽIEHO
SLOVA, ktorá má byť dňom oslavy, štúdia
a šírenia Božieho slova. Prežime Nedeľu Božieho
slova, ako keď slávime narodeniny. Vtedy
ďakujeme za dar života. Keď berieme do rúk
Sväté písmo a čítame ho, ďakujeme za Božie
slovo, ktoré je prameňom pre náš duchovný život.
Nech táto nedeľa je zvlášť v našich rodinách
radostným a slávnostným stretnutím pri Svätom
písme.

4. V minulom čísle sme oznámili zámer osadiť
vežové hodiny pri príležitosti 500-stého výročia
od postavenia kostola (1524-2024). Kto chce
prispieť na toto dielo, môže tak urobiť vkladom
na farský účet, alebo osobne na farskom úrade.
Cenová ponuka: výroba, doprava, montáž,
osadenie 4 číselníkov, uvedenie do prevádzky
6.079,20 € Firma: Elekon s.r.o., Lipt. Hrádok

5. Dobrá novina:
Dnes je posledná možnosť podporiť výzvu
na podporu projektov a spoločenstiev v Ugande
(Afrika),
ktoré
napomáhajú
miestnym
obyvateľom pozdvihnúť ich z biedy a začleniť do
spoločenského života. Táto zbierka sa v našej
farnosti dnešným dňom 16.01.2022 končí.

Od 12.1.2022 môže prísť na verejné bohoslužby
na Slovensku viac ľudí, naďalej však v režime
OP. Nové pravidlá uvádza vyhláška Úradu
verejného zdravotníctva.
Sväté omše budú tak ako doteraz v režime OP
(očkovaní a tí, ktorí covid prekonali v ostatných
180 dňoch).
Z vyhlášky vyplýva, že na bohoslužbu môže prísť
maximálne 100 ľudí, namiesto doterajších 30.
Z vyhlášky ďalej vyplýva, že pri bohoslužbe bez
spevu možno naplniť 50 percent kapacity kostola
(t.j. šachovnicové sedenie); max 100 ľudí.
Pri

spievanej bohoslužbe vyhláška určuje limit 25
percent kapacity (t.j. šachovnicové sedenie v
každom druhom rade).
Účastníci musia mať dýchacie cesty prekryté
respirátorom. Dezinfekcia rúk.
Pre všetkých veriacich je naďalej dostupná služba
individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí svätej spovede či svätého prijímania - po
osobnom dohovore s kňazom.
U nás spovedáme všetkých polhodinu pred sv.
omšou. Sviatosť pomazania chorých, Eucharistie
a zmierenia volajte na tel. čislo: 051/4594215.
V platnosti je stále dišpenz od povinnej účasti na
bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.

7. Kto chce uzavrieť sviatosť manželstva tohto
roku, nech sa nahlási na farskom úrade do
popolcovej stredy (02.03.2022 ). Príprava začne
na prvú pôstnu nedeľu po krížovej ceste. Ak máte
záujem o víkendové kurzy - prípravy do
manželstva, nájdete ich na stránke: rodinake.sk
alebo domanzelstva.sk.

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

Nech Pán odmení vašu štedrosť.

Ďakujeme!

16. januára 2022
Druhá nedeľa v cezročnom období

2/2022
XIV. ročník

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Jedine Boh dá dobré víno každému.
Dnešná nedeľa je pre našu farnosť
odpustovou nedeľou. My sa však
zamyslíme nad evanjeliom Druhej nedele
v cezročnom období. Evanjelista Ján nám
podáva „správu“ o Ježišovom zázraku
premenenia vody na víno. Nešlo tu o to,
aby sme sa dozvedeli, že Ježiš vie robiť
zázraky. Ide tu o uvedomenie si, že ak
pozveme do svojho manželstva Ježiša
a Jeho Matku, máme vždy záruku pomoci aj
v zdanlivo neriešiteľných situáciách tak, ako sa
to stalo novomanželom v Káne.
Štatistické údaje o počte sobášov
informujú o ich poklese. Prečo je menej tých,
čo by mohli uzavrieť manželstvo, či vyslúžiť si
sviatosť manželstva? Veď vína je dostatok. Aké
len chcete podľa druhu, kvality, značky, názvu i
ceny...
O svadbe v Káne Galilejskej v súvislosti
s Ježišom, jeho učeníkmi a jeho matkou sa
prestáva hovoriť, a keď, tak veľmi ticho,
vyhýbavo. Môže sviatosť manželstva ustupovať
vplyvom vkusu, módy, väčšiny či spoločenskej
mienky?
V jednej rodine nastala taká situácia, že
najstaršia Janka už má tretieho manžela a ona je
už jeho druhou manželkou. Obaja mali prvé
manželstvá požehnané kňazom. Mladšia sestra
Vierka sa s tým nevie zmieriť a preto vyhlásila,
že zostane sama, starou dievkou, nechce sa
sklamať a nechce byť klamaná. Brat Jozef preto
radšej žije ako druh, neuznáva pokrytectvo,
akým je vraj manželstvo. Stredný medzi
súrodencami, Vlado, má priateľa a čaká, že po
vstupe
do
zjednotenej
Európy
bude
zlegalizovaný ich zväzok. Predposledná Iva žije
s moslimom, s ktorým sa zoznámila na
štúdiách. Čosi hovorí o ekumenizme, ktorému
rozumie len ona.

Najmladšia Zdenka mala nedávno
sobáš v kostole. S manželom sa
zoznámili
v
kresťanskom
spoločenstve. Chcú svojím životom
byť
znamením,
že
sviatosť
manželstva
nepatrí
minulosti.
Manželská vernosť, prístup k
počatiu dieťaťa, povinnosti voči
Bohu, Cirkvi ale i spoločnosti sú im
viac ako jasné. Súrodenci si zatiaľ hovoria svoje
o sviatosti manželstva. Už samotný obrad
vysluhovania sviatosti manželstva ich sestry a
švagra neostal bez ohlasu. Najstaršia sestra sa
im poďakovala za príklad kresťanskej viery v
dnešnej dobe. Vierka sa po rokoch pripravila na
prijatie sviatosti zmierenia a jediná zo
súrodencov bola na svätom prijímaní. Viacerí
konštatujú, že od svadby zmenili názor na
kresťanské manželstvo. Ostatní akoby volili
taktiku vyčkávania. A čo rodičia? Trápia sa.
Cítia výčitky za výchovu. Čo je však hlavné,
modlia sa za svoje deti a ich rodiny.
„Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo
znamení, zjavil svoju slávu” (Jn 2, 11). Ježiš
rešpektuje rozum a slobodnú vôľu človeka.
Cirkev pokračuje a učí a bude učiť, čo Ježiš
zjavil. Je na každom človeku či uverí, že „Boh
je láska” (1 Jn 4, 8). Jedine Boh - keď urobíme
všetko, čo nám hovorí - dá dobré víno každému.
Porozumenie,
úcta,
vďačnosť
a
skromnosť nech menia naše rodiny. Aj v
manželstve je čas mlčať, odpúšťať a prinášať
obete. Neničme si šťastie našich rodín! Práve
preto, aby naše rodiny boli zdravé, založené na
kresťanských hodnotách, je potrebné sa za
ne modliť. Prijmime Ježiša do manželstiev, do
rodín a do všetkých našich spoločenstiev, lebo
on je jedinečný prameň Božej lásky, ktorý
očistí, posilní a posvätí našu ľudskú lásku!
(Upravené podľa: Katolícke noviny 2004)

Liturgický prehľad: 17. januára – 23. januára 2022
liturgický deň

Pondelok- 17. januára
Sv. Antona, opáta, patróna farnosti
Slávnosť

čas

Miesto

18:00 Jarovnice

Úmysel

kňaz

K/F ZBP všetci Antonovia

Utorok - 18. januára
Féria Sv. Margita Uhorská

17:00

Streda - 19. januára
Féria
Štvrtok - 20. januára
Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka
Sv. Šebastiána, mučeníka
Spomienka

17:00 Daletice
18:00 Močidľany

† Bartolomej, Helena,
Štefan, Igor, Marta
F † Anna a Vincent
K † rod. Bednárová
F † Albert a rodičia

18:00 Jarovnice

K

† r. Telesnícka a Kostolníková

17:00 Osada

F

† Ladislav, Michal, Lenka,
Peter a rod. Ferková

18:00 Jarovnice

K

† Ján, Kristína a Anton

18:00 Jarovnice

F

† Jozef, Filoména
a rod. Kropuchová

08:00 Močidľany

F

† Kristína Tkáčová (1. výr.)

09:15 Daletice

K

ZBP Anton s rod.

10:30 Jarovnice

F

ZBP rod. Kočanová

10:30 Osada

K

† Dušan ml, st., Ladislav,
Helena, František

Piatok - 21. januára
Sv. Agnesy, panny a mučenice
Spomienka
Sobota - 22. januára
Sv. Vincenta, diakona a mučeníka

Osada

18:00 Jarovnice

K

Večerná omša je s platnosťou na nedeľu

23. januára 2022
Tretia nedeľa v cezročnom
období
NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

„Boh nám dáva veľa vecí len preto, aby sme mu ich obetovali. Aj On prijal ľudské telo preto, aby ho
obetoval na kríži a dal ho ľuďom za pokrm.“
(HansUrs von Balthasar)

Vyúčtovanie farského kostola a filiálok za rok 2021
Močidľany
Osada
Daletice
Jarovnice
(kostol a fara )

zostatok 2020

príjem

výdaj

zostatok 2021

5 904,71 €
2.416,03 €
3 503,89 €

3.169,71 €
3.192,00 €
4.021,12 €

2.817,80 €
5.212,41 €
1.758,65

6.256,62 €
395,62 €
5.766,36 €

2.452,58 €

29.391,95 €

32.972,54 €

- 1.128,01

„Ďakujem naším sestrám CJ za spravovanie a vedenie domu a pastoračného centra,
za ekonomickú agendu, starostlivosť a všetky réžie (voda, plyn, elektrina),
ktoré hradia z vlastných finančných zdrojov. Pán Boh zaplať.

Liturgický prehľad: 24. januára – 30. januára 2022
liturgický deň

Pondelok - 24. januára
Sv. Františka Saleského, biskupa
a učiteľa Cirkvi, Spomienka
Utorok - 25. januára
Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Sviatok
Streda - 26. januára
Sv. Timoteja a Títa, biskupov
Spomienka
Štvrtok - 27. januára
Sv. Angely Merici, panny
Spomienka
Piatok - 28. januára
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza
a učiteľa Cirkvi
Spomienka
Sobota - 29. januára 2022
Féria
Panny Márie v sobotu, spomienka

čas

miesto

kňaz

K

Úmysel

† František (nedož. 70 r.)

18:00

Jarovnice

17:00

Osada

18:00

Jarovnice

17:00

Daletice

† Viera, Jozef, Ladislav,
r. Kalejová
F † Žofia, Ján Stanko
F † Mário

18:00

Močidľany

K

18:00

Jarovnice

F ZBP Iveta a Anna

17:00

Osada

F

† Marián Giňa

18:00

Jarovnice

K

† Jozef Kostráb

Jarovnice

K

† Margita Judová

08:00

Močidľany

K

09:15

Daletice

F

10:30

Jarovnice

K

10:30

Osada

F

ZBP Stanka s rodinou
ZBP Dávid
ZBP a poďakovanie za dar
života Pavlína
† Božena Kukuricová

18:00

K

† rod. Krištofíková a Triščová

Večerná omša je s platnosťou na nedeľu

30. januára 2022
Štvrtá nedeľa v cezročnom
období

Vedeli ste o sv. Tomášovi Akvinskom?
Keď mladý Tomáš študoval v Kolíne nad Rýnom, kde bol jeho
učiteľom slávny dominikánsky vedec Albert Veľký, zostával napriek
svojmu nadaniu Tomáš utiahnutý a mlčanlivý. Medzi spolužiakmi si
preto vyslúžil prezývku "nemý vôl".
Keď sa o tom dozvedel Albert, povedal svojim študentom: "Tento
nemý vôl raz zareve tak, že to bude počuť po celom svete."
Vtedy ešte nikto netušil, že z tohto tichého a skromného chlapca bude
raz významný profesor.
Počas svojho pobytu v Paríži, zažil Tomáš posmešky aj od spolubratov v kláštore.
Raz začal jeden z nich na kláštornom dvore kričať: "Brat Tomáš, poď sa rýchlo pozrieť! Nad Parížom
letí somár!"
Na veľké volanie Tomáš vyšiel von a všetci bratia sa začali smiať, že sa nechal nachytať.
Tomáš pokojne povedal: "Skôr uverím tomu, že nad Parížom letí somár, než že by rehoľný brat mohol
klamať." A vrátil sa ku svojim knihám.
(Zdroj: internet)

„Pane môj, osvieť moju myseľ a pamäť, aby som ti mohol rozumieť. A pomôž mi, aby som to, čo som
od teba dostal, mohol rozumne a jasne podávať ďalej iným.“
(Sv. Tomáš Akvinský)

