Oznamy:
1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary:
Z krstu Olivera Ružbarského
Bohuznáma
Bohuznáma
Mária Olejárová
Rodina Kandrová
Rodina Krescanková
Rodina Buzinkayová
Rodina Jakabčinová
Helena Kočanová (Daletice)
Bohuznáma
Bohuznáma rodina
Rodina Novotná č. 227
Marta Kopčíková
Vincent Novotný

100,00 €
50,00 €
1000,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00€
300,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
150,00 €

Zbierka na Vežové hodiny:
Rodina Kolcunová
Bohuznáma
Rodina Buzinkayová
Anton Stanko
Bohuznáma
Bohuznmámy
Rodina Novotná č. 227

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

Zbierka „DOBRÁ NOVINA“ :
Jarovnice
Močidľany
Daletice
Osada
Pokladnička v predajni p. Skybovej
Zbierka na UPC a ACM:
Jarovnice
Močidľany
Daletice
Osada

657,00 €
100,00 €
65,00 €
30,00 €
150,00 €

80,00 €
79,80 €
34,60 €
27,50 €
Zbierka na kostol v osade
476,00 €
Naše Jarovnické farské číslo bankového účtu:
SK76 0900 0000 0000 9628 6364

Nech Pán odmení vašu štedrosť.
Ďakujeme!

2. Úmysly apoštolátu na mesiac február:
Všeobecný:Aby rehoľníčky a zasvätené ženy,
ktorým ďakujemeza ich misiu a odvahu, i naďalej
nachádzali nové odpovede na výzvy našej doby.
Úmysel KBS: Aby chorí obetovali svoje utrpenie
za kňazské a rehoľné povolania.

3.Dňa 2. februára,na sviatok Obetovania Pána si
nezabudnite priniesť hromničné sviece, ktoré
budú na sv. omši požehnané. Sviatok Obetovania
Pána je zároveň 26. Svetovým dňom zasväteného
života. Deň zasväteného života bol ustanovený
pápežom sv. Jánom Pavlom II. v roku 1997.

4. V prvo piatkovom týždni (30.01.–
06.02.2022) budeme spovedať pol hodinu pred
sv. omšou. Vo štvrtok bude adorácia15:00 hod.
a výmena ružencových tajomstiev po sv. omši.
V piatok budeme spovedať chorých a udeľovať
im sviatosť pomazanie chorých. Na prvú sobotu
(05.02.2022) bude pred svätou omšou večeradlo
v osade o 08:15 hod. a vo farskom chráme o17:45
hod. Všetci sme pozvaní k P. Márii.

5.Na sviatok Panny Márie Lurdskej, 11.2.2022
je 30. Svetovým dňom chorých, ktorý ustanovil
pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1992 .Pri tejto
príležitosti sa bude pri sv. omši v osade a vo
farskom kostole udeľovať sviatosť pomazania
chorých. Podmienkou je sv. spoveď.

6. Na sviatok sv. Blažeja biskupa a mučeníka
udelíme požehnanie hrdla.

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. Opatrenia
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. Účastníci musia mať dýchacie cesty
prekryté respirátorom. Dezinfekcia rúk.

9.Pri príležitosti 500-stého výročia od postavenia
kostola (1524-2024) chceme osadiť vežové
hodiny na farský kostol. 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

30. januára 2022
Štvrtá nedeľa v cezročnom období
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Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.
Ježiš si povzdychol v
nazaretskej synagóge: „Prorok nie
je vzácny vo svojej vlasti“ (Lk
4,24).
Skôr ako tieto bolestné, ale
pravdivé slová Ježiš povedal,
situácia medzi rodákmi v synagóge
bola iná. „Všetci mu prisviedčali a
divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho
úst“ (Lk 4,22). Poznali ho ako Jozefovho syna.
Evanjelista sv. Lukáš poukazuje na dokonalú
ľudskosť Ježiša, nášho skutočného brata. Údiv
rodákov sa mení na pohoršenie, len čo Ježiš
nechce urobiť divy, o ktorých už počuli, ktoré
urobil v Káne Galilejskej či v Kafarnaume. Ježiš
je odmietnutý rodákmi a bude odmietnutý aj
národom. Ježišove poslanie ale nespočíva v tom,
či ho rodáci a národ prijmú ako Mesiáša, ale v
tom, že je poslaný Otcom.
Aj dnes platí, kto je povolaný na to, aby v
tomto svete hovoril Božie slovo, je vyňatý z
masy, je “posvätený“, to znamená zasvätený
Bohu a jeho službe. Kto žije s Bohom a plní vôľu
Božiu, musí počítať s odporom okolia. Podobne i
Cirkev býva vo svete pociťovaná ako čosi
cudzorodé alebo ako hlas, ktorý dráždi.
Ježiš je odmietnutý u vlastných a od
vlastných. Ježiš postoj rodákov prijíma. Boli to
ľudia, ktorí verili v Boha, ale prijať skutočnosť,
že jeden z nich je Mesiáš, im robí problém. Dá sa
tak pochopiť aj ich hnev proti Ježišovi. Vedia, že
kto sa vydáva za Mesiáša, zasluhuje si smrť. Ježiš
ich chápe, ale jasne hovorí a nezamlčí pravdu o
svojom poslaní, nehovorí len to, čo si iní žiadajú
počuť. Je pochopiteľné, že narazí na odpor, ale
tým jeho poslanie nie je zničené a ani ohrozené,
naopak, Ježišovo správanie, keď „prešiel pomedzi
nich a odišiel“ (Lk 4,30) je dôkazom, že jeho
poslanie sa nemôže zastaviť na takejto udalosti.
Ježiš mal určený iný spôsob vykúpenia ľudstva.
Nemal byť podľa prorokov ukameňovaný, ako to
chceli v hneve urobiť rodáci.

Cirkev je tajomným telom
Krista. To značí, že Cirkev musí
niesť aj prorocký rys. Každý
kresťan má preto svoje miesto v
poslaní Cirkvi. Tak Cirkev je
úspešná
i
neúspešná
naším
pričinením. Mnohí ju chápu podľa
ľudských
činov.
Dejiny
sú
dôkazom, že keď je Cirkev
prenasledovaná, je oveľa istejšou Cirkvou než
vtedy, keď ju chvália, keď nikomu jej činnosť
neprekáža. Vtedy by Cirkev bola bez prorockého
ducha. Cirkev je však vedená Duchom Svätým a
nie mienkami, názormi, túžbou mocných a
slávnych tohto sveta. Cirkev aj vtedy, keď je to
ťažké a jej členovia musia pre svoje postoje,
názory trpieť i zomierať. Cirkev bude vždy plniť
prorocké poslanie, keď bude hovoriť pravdu,
nefalšovať Božie slovo, nepodriaďovať Božie
pred ľudským. Kristova Cirkev vždy nesie
Kristovu podobu, i vtedy keď volajú “hosana“ i
keď volajú “smrť, ukrižuj ho“.
Všimnime si činnosť Cirkvi v jej
pápežoch, biskupoch, ale i kňazoch či veriacich
laikov. Pravých kresťanov svet nenechá na
pokoji. Vždy sú niekomu nepohodlní. Cirkev je
stále prenasledovaná. Povedať pravdu musia, aj
keď je to nepríjemné. Na konferenciách o rodine,
žene, dieťati je často Vatikán napádaný, že
nerozumie ľudstvu, keď sa správa proti vraždám
nenarodených detí, proti eutanázii, proti
manželstvám
rovnakého
pohlavia,
proti
vykorisťovaniu najchudobnejších. Aj dnes
vyznávači učenia Krista zomierajú pre pravdu,
ktorú im Boh prikázal hájiť.
Dopoludnia sme boli v kostole a odpoludnia
sa naše správanie s tým celkom nezhoduje.
Zabudli sme? Kristova tvár sa stala naším
pričinením, správaním, slovami “karikatúrou“.
Pohoršujeme sa na iných – a náš obraz Krista? Je
správne, že chceme zmeniť svoj postoj ku
Kristovi a nesprávať sa ako jeho rodáci.
(Upravené podľa internetu)

Liturgický prehľad: 31. januára – 6.februára 2022
liturgický deň

Pondelok- 31.januára
Sv. Jána Bosca, kňaza
Spomienka
Utorok - 1. februára
Féria
Streda - 2. februára
Obetovanie Pána - HROMNICE
Sviatok
Prvý štvrtok - 3. februára
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Spomienka
Prvý piatok - 4. februára
Féria
Sv. Veronika
Prvá sobota - 5. februára
Sv. Agáty, panny a mučenice
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu

6. februára 2022
Piata nedeľa v cezročnom
období

čas

Miesto

Úmysel

kňaz

18:00 Jarovnice

K

† rod. Šoltýsová, Sedláková

17:00

K

ZBP Milan a Erika s rod.

18:00 Jarovnice

F

† rod. Lasáková

18:00 Močidľany

K

ZBP František s rod.

15:00 JA / OS

F

Adorácia

18:00 Jarovnice

F

† Andrej a Žofia

08:00 Močidľany

F

† Alžbeta Jacková

17:00 Daletice

K

ZBP Elena s rod.

17:00 Osada
18:00 Jarovnice

F
K

09:00 Osada

K

† Melánia Kalejová
ZBP BBSJ a RB
† Martin

18:00 Jarovnice

F

† Anton a Mária

08:00 Močidľany

F

ZBP Milan Urvinitka ( 90 r.)

09:15 Daletice

K

ZBP Imrich a Helena

10:30 Jarovnice

F

ZBP Jolana Nemčíková ( 75 r.)

10:30 Osada

K

† Vojtech, Július,
Helenaa Jozef

Osada

Sv. Ján Bosco
V septembri 1829 prišiel do Morialda 70- ročný kňaz Giovanni Calosso. Bol to vzácny
kňaz s bohatými pastoračnými skúsenosťami. Keď sa konali vo farnosti misie, chodil
na ne aj Janko, aj don Calosso. Cestou domov si staručký kňaz všimol medzi ľuďmi
tohto 14- ročného mladíka, ako ide zamyslene sám.
- Odkiaľ si synku?
- Z Becchi. Bol som na misijnej kázni.
- A rozumel si dačo? Tvoja matka by Ti urobila azda lepšiu kázeň.
- To je pravda. Matka mi často dobre káže. Ale zdá sa mi, že som rozumel aj
misionárom.
- Dám ti 4 soldi, ak mi povieš štyri vety z dnešnej kázne.
Ján pokojne začal a zopakoval celú kázeň, akoby ju čítal z knihy. Don Calosso povedal don Boscovej
mame Margite: „Váš syn má zázračnú pamäť. Nemal by strácať čas a mal by sa dať hneď na štúdiá. Som
už starý, ale urobím preň všetko, čo budem môcť. Dohodli sa, že Janko bude chodiť k nemu, domov pôjde,
keď si to bude vyžadovať práca na poli. Konečne našiel to, čo toľko rokov hľadal: otcovské srdce, istotu,
dôveru. Vo svojich Pamätiach napísal: Prvýkrát som zakúsil, čo znamená mať stáleho vodcu a verného
priateľa duše. Doteraz mi chýbal. Zakázal mi kajúce skutky, ktoré som konal a neboli vhodné pre môj vek.
Povzbudil ma, aby som sa často spovedával a prijímal Sviatosť Oltárnu. Naučil ma denne krátko rozjímať
alebo niečo nábožného si prečítať.

Liturgický prehľad: 7.februára – 13. februára 2022
liturgický deň

Pondelok - 7. februára
Féria
Utorok - 8. februára
Sv. Hieronyma Emilianiho
Sv. Jozefíny Bakhity, panny
Spomienka
Streda - 9.februára
Féria Sv. Apolónia
Štvrtok - 10. februára
Sv. Školastiky, panny
Spomienka
Piatok - 11. februára
Preblahoslavenej Panny Márie
Lurdskej
Spomienka
Sobota - 12. februára 2022
Féria
Panny Márie v sobotu, spomienka

čas

miesto

Úmysel

kňaz

† Vincent

18:00

Jarovnice

K

17:00

Osada

K ZBP Milan Kaleja ml.

18:00

Jarovnice

F ZBP Anna (50 r.) s rod

17:00

Daletice

F

18:00

Močidľany

K

18:00

Jarovnice

F † Ján, Anna , Helena

17:00

Osada

F

† Marián Kukurica a Cecília

18:00

Jarovnice

K

† Bartolomej, Jolana

Jarovnice

K

† Filoména, Peter, Konštantín

08:00

Močidľany

K

09:15

Daletice

F

10:30

Jarovnice

K

ZBP rod. Lukačová
† Margita ( 1. výr. )
ZBP rod. Tuptová

10:30

Osada

F

† Milan Giňa

18:00

† rod Halušková
† Agnesa, Tomáš,
Margita, Jozef

Večerná omša je s platnosťou na nedeľu

13. februára 2022
Šiesta nedeľa v cezročnom
období

Modlitba k Panne Márii Lurdskej
Nepoškvrnená Panna a Matka naša, ktorá si sa zjavila nepatrnému
dieťaťu, pomôž nám svojím mocným príhovorom, aby sme ustavične žili v
pokore a úprimnosti pravých Božích dietok a stali sa účastnými nebeského
požehnania. Vypros nám milosť, aby sme za svoje spáchané hriechy činili
pokánie, vystríhali sa od tejto chvíle každého hriechu a horlivo sa snažili stále
viac napredovať v pravej čnosti. Aby sa nám tvoje materinské srdce nikdy
nezatvorilo, ale vždy bolo otvorené a bez prestania nám vyprosovalo tie milosti,
ktoré by v nás rozohnili božskú lásku a robili nás stále hodnejšími večnej
koruny, aby sme raz s tebou, nepoškvrnená Panna, trojjediného Boha mohli
chváliť a velebiť na veky vekov. Amen.

Sčítanie obyvateľov Jarovnice- náboženské vierovyznanie 2021
Rímskokatolícké
6.364
Gréckokatolícké
30
Evanjelici aus. vyz.
13
Evanjelici reformov.
5
Metodisti
1
Kresťanské zbory
7
Apoštolská cirkev
115

Nezistených
581
Bez viery
121
Ad hoc hnutie
2
Pohanstvo a
prirodné duchovno
1
Novoapoštolská cirkev
1
Spolu :
7241

