
 

Oznamy: 
1. Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 
Z pohrebu Jolany Kijovskej   200,00 € 
Z pohrebu Anny Škvarkovej  100,00 € 

Jozef Sivák       100,00 € 

Rod. Matisová       50,00 € 

   

Zbierka na Vežové hodiny: 

Jozef Sivák        50,00 € 

Bohuznáma        50,00 € 

Magdaléna Lukáč–Jacková     50,00 € 

Rod. Matisová       50,00 € 

Pavlína Baluchová     100,00 €  

 

Na budúcu nedeľu (6.3.2022) je zbierka na 

charitu. 

 

Nech Pán odmení vašu štedrosť.     Ďakujeme! 
 

2. V pondelok po sv. omši bude fašiangová 

poklona pred Sviatosťou Oltárnou. Kto navštívi 

Najsvätejšiu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol 

hodiny, môže za obvyklých podmienok získať 

úplné odpustky. Pamätajme zároveň aj na 

Ukrajinu a mier na celom svete. 

 

3. Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac marec: 

Všeobecný úmysel: Aby sme my kresťania, čeliac 

novým výzvam bioetiky, modlitbou a sociálnou 

akciou vždy podporovali život. 

Úmysel našich biskupov: Aby naše rodiny 

dokázali prekonávať všetky problémy a ťažkosti 

podľa vzoru Svätej rodiny. 

 
4. V prvopiatkovom týždni (28.02.2022 – 

06.03.2022) budeme spovedať pol hodinu pred 

sv. omšou. Spoveď si neodkladajte len na 

popolcovú stredu a prvý piatok. Prvý štvrtok 

adorácia od 15:00 h. Po omši výmena 

ružencových tajomstiev. V piatok budeme 

spovedať chorých. V sobotu (05.03.2019) bude 

pred svätou omšou večeradlo o 08:15 hod. v 

osade a o 17:15 hod. vo farskom chráme. Všetci 

ste srdečne pozvaní. 

 
5. Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie, 

ktoré predchádza a pripravuje slávenie Veľkej 

noci. Je časom počúvania Božieho slova 

a obrátenia, prípravy a pamiatky na krst, 

zmierenie s Bohom a s bratmi, častejšie 

oddávanie sa kresťanskému pokániu: modlitbe, 

pôstu a almužne. 

 

 

 

 

 

 

6. Počas pôstneho obdobia Vás pozývame na 

krížovú cestu: 
Jarovnice – piatok o 18:00 hod. 

Močidľany – streda o 18:00 hod.  

Daletice – streda o 17:00 hod.  

Osada – piatok o 17:00 hod.  

 

V nedeľu bude vo všetkých kostoloch krížová 

cesta o 14:30 hod. V osade hneď po sv. omši. 
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne 

ustanovenými zastaveniami, môže získať za 

obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa 

pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej 

ceste, môžu získať odpustky čítaním a rozjímaním 

o umučení a smrti Pána aspoň nejaký čas, napr.: 

15 min. Veriaci, ktorí sa v piatok v pôstnom 

období pomodlia po prijatí sv. prijímania  

„Modlitbu k ukrižovanému“. 

 

 

7. OPATRENIA   

Od soboty 26. februára  môžu prichádzať na sväté 

omše aj nezaočkovaní ľudia. Vyplýva to                     

z  rozhodnutia Vlády SR. Presné pravidlá určuje 

vyhláška Úradu verejného zdravotníctva. Režimy 

OTP, OP, OP+ s obmedzeniami sú zrušené. 
 

 

8. Ďakovná púť Slovákov do Ríma 
28.04.2022 – 30.04.2022  Cena: 550 € AwerTravel 

V cene je zahrnuté: letenka Košice – Rím – 

Košice s leteckou spoločnosťou SKYBUS vrátane 

podpalubnej batožiny, servisné poplatky, transfer 

z letiska a na letisko v Ríme, 2 x hotelové 

ubytovanie s raňajkami, pešo dostupná stanica 

metra, audio-sprievodca v Ríme, cestovné lístky 

na metro            (1 lístok dvojdňový a 2 

jednosmerné na 100 min.), duchovný doprovod, 

sprievodca. Bližšie informácie nájdete na 

nástenke vo farskom kostole, alebo 

www.awertravel.sk 

 
 

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: SK76 0900 0000 0000 9628 6364 

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 



  

 

  
  27. februára 2022 
Ôsma nedeľa v cezročnom období              

5/2022 
        XIV.ročník 

 

Ako je dobre oslavovať teba, Pane! 
 

Ježišov návod ako sa vyhnúť tragickej udalosti.
  

       Pri mnohých 

tragických udalostiach lekári 

často konštatujú, že keby mal 

postihnutý človek rýchlu 

pomoc, nemusel zomrieť. Preto 

spoločnosť informuje, školí, ale 

i preveruje, či vieme poskytnúť 

prvú pomoc, prípadne predísť situáciám s 

tragickým koncom. Veriaci človek je si 

vedomý, že nestačí sa starať len o telo, chrániť 

si život, ale že sa máme starať aj o dušu. 

      Pán Ježiš v evanjeliu nás informuje, 

vysvetľuje a vystríha pred niekoľkými 

chybami, ktoré by mohli spôsobiť smrť duše, a 

to je hriech. Reč Pána Ježiša je krátka, ale už na 

prvý pohľad je to príhovor, v ktorom sa nielen 

apoštolom, ale i nám dostáva naraz niekoľko 

odporúčaní v duchu napomenutia, upozornenia, 

reflexií a prognóz. 

      Všimnime si rozmanitosť štýlu a obsahu, 

ktorý použil Pán Ježiš v úryvku evanjelia a 

vidíme, že tieto slová majú voľný spád, v 

ktorom cítiť jeho lásku. Najprv sa krátko 

zmieňuje o nevidiacich, ktorí nutne padnú do 

jamy, ak ich vedie tiež nevidiaci. 

      Vzápätí sa dotýka vzťahov, ktoré musia byť 

medzi žiakom a jeho učiteľom. Žiak nie je viac 

ako jeho učiteľ. Potom nasleduje známe a 

slávne prirovnanie smietky a brvna. V závere 

poukazuje na vzťah medzi drevom a ovocím z 

neho a toto všetko vzťahuje na človeka, ktorý 

vydá dobré ovocie v takej miere, v akom stave 

sa nachádza jeho srdce. Dobrý človek vydáva 

dobro, zlý zlo. 

      Okrem apoštolov, ktorí ho počúvali, bol 

tam veľký zástup ľudí z celého Judska a 

Jeruzalema, tiež z Týru a Sidonu (por. Lk 6,17-

18). Tí, ktorí ho počúvali, nemohli ostať 

ľahostajní k tak obšírnej a pravdivej reči. Zaiste 

v ich srdciach sa začali 

prebúdzať rôzne  

 

reakcie. Z tohto zástupu si 

vyberie Ježiš základ svojej 

budúcej Cirkvi, apoštolov. Ježiš 

im pomohol ešte viac, aby 

mohli prijať jeho učenie, aby sa mohli stať 

svedkami radostnej zvesti.    

  Sokrates Scholastík píše o mníchovi 

Pambosie, ktorý nevedel čítať, ani písať. 

      Raz prišiel za istým človekom, aby sa 

naučil žalm. Keď počul prvý verš 38 žalmu; 

Budem dávať pozor na svoje správanie, aby 

som jazykom nezhrešil, druhý verš už nechcel 

počuť. Odchádzajúc povedal: „To mi stačí.“ 

      Tomuto človekovi stačil jeden verš. 

Zaumienil si, že sa musí naučiť prežiť tento 

verš. Keď sa s ním znova stretol, pýtal sa, prečo 

sa u neho neukázal pol roka. Dostal odpoveď, 

že sa ešte slová tohto veršu nenaučil žiť vo 

svojom živote. Po rokoch vyhlásil: „Celých 

dvadsať rokov tvrdou prácou na sebe som sa ho 

učil žiť.“ 

      Tento mních Pambosie vydal o sebe 

výstižnú charakteristiku, že bez Boha sme 

„prachom a ničím“, že človek nehreší len 

skutkami, ale i slovami. 

      Preto si dnes vyprosme silu, aby sme svoju 

vieru poznali a milovali, aby sme sa stali 

vidiacimi, ktorí príkazy nielen poznajú, ale ich 

aj zachovávajú. Nech učiteľ Ježiš je pre nás 

prvý. 

      Všimnem si viac svojich nedostatkov ako 

nedokonalostí druhého, a to všetko len preto, 

aby môj život priniesol zdravé plody, ktoré pri 

stretnutí v hodine smrti boli odmenené Ježišom, 

naším Spasiteľom. 

 



      Takto sa vyhneme tragickej udalosti pri 

našom súde a prejdeme zo života tu na zemi do 

života večného. 
   (Upravené podľa internetu) 

Liturgický prehľad: 28. februára – 6. marca 2022 
 

  

liturgický deň čas Miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 28. februára 

Sv. Romana, opáta 

Spomienka 

18:00 Jarovnice K 
† rod. Tuptová, Sedláková 

  Triščová 

Utorok - 1. marca 

Sv. Albína, biskupa 

Spomienka 

17:00 Osada K 
† Marián, Bartolomej,  

   Veronika, Kristína                                    

18:00 Jarovnice F † Mária a Jozef Leško 

Popolcová streda - 2. marca 

Deň pokánia v celej Cirkvi  

DNES JE PRÍSNY PÔST 

10:30 Močidľany F † rod. Novotná a Jurčišinová 

17:00 Daletice K † Jozef, František a rod.Novotná 

17:00 Osada F Za farnosť 

18:00 Jarovnice K Na úmysel darcu 

Prvý štvrtok - 3. marca 

Sv. Kanigundy, cisárovnej, spomienka 

15:00 Jar/osada F adorácia 

18:00 Jarovnice F † rod. Kočanová 

Prvý piatok - 4. marca 

Sv. Kazimíra, princa 

Spomienka 

 

08:00 Močidľany F Za farnosť 

17:00 Daletice K ZBP BBSJ a RB 

17:00 Osada F ZBP Jozef  (45 r.) 

18:00 Jarovnice K † členov BBSJ a RB 

Prvá sobota - 5. marca 
Sv. Teofila, biskupa, spomienka 

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

9:00 Osada F Za farnosť 

18:00 Jarovnice K 
† rod. Jakabčinová,      

Marcinčinová 

6. marca 2022 

Prvá pôstna nedeľa 
 

08:00 Močidľany F ZBP Anna 

09:15 Daletice K † Pavlína, Štefan 

10:30 Jarovnice F ZBP modliacich sa k sv.rodine  

10:30 Osada K 
† Melánia, r. Kalejová,  

  Giňová , Kováčová 

 Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 

PO - JA Monika Petrušová  Alexandra Tuptová 

UT - RO Lenka Giňová  Slávka Popušová 

JA Helena Krescanková  Ivana Krescanková 

ST - MO Ruženčiari Ruženčiari Ruženčiari 

RO Július Bolvan Rozália Bolvanová Dana Červeňaková 

JA Mária Novotná Anton Konečný Natália Skybová 

ŠT - JA Adriana Kandrová  Denisa Samselyová 

PIA-MO Anna Tuptová  Mária Lukáč-Jacková 

RO Marta Bilá   

JA Mária Stanková  Ninka Stanková 

SO  -  JA Monika Kališová Peter Kališ Laura Kališová 

NE -MO Mária Kandrová Anton Ružbarský Juliana Novotná 

RO Božena Bilá Václav Žiga Lenka Giňová 

JA Slavomíra Olejárová Anton Konečný Ivana Krescanková 



 

Liturgický prehľad: 7. marca – 13. marca 2022 
 

 

liturgický deň čas miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 7. marca 

Sv. Perpetui a Felicity, mučeníc 

Spomienka 

 18:00 Jarovnice 

 

K 

 

† Kristína Tkáčová 

  

Utorok - 8. marca 

Sv. Jána z Boha, rehoľníka 

Spomienka 

17:00 Osada K † Melánia, Terézia, Vojtech 

18:00 Jarovnice F ZBP a poďak. Tatiana (45.) 

Streda - 9. marca 

Sv. Františky Rímskej, rehoľníčky 

Spomienky 

17:00 Daletice F † Jozef 

18:00 Močidľany K † Konštantín Jacko 

Štvrtok - 10. marca 

Sv. Makáriusa, biskupa 
Spomienka 

18:00 Jarovnice F † Andrej a Žofia 

Piatok - 11. marca 
Sv. Konštantína, kráľa 

Sv. Pioniusa, kňaza a mučeníka 

Spomienka 

17:00 Osada F † Margita, Aladár 

18:00 Jarovnice K † Anna a Vincent 

Sobota - 12. marca  

Sv. Teofana, mnícha, spomienka 
Panny Márie v sobotu, spomienka 
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu  

  18:00 Jarovnice K † Jozef a Alžbeta 

 

13. marca 2022 

Druhá pôstna nedeľa   

 

08:00 Močidľany K ZBP Ľuboš 

09:15 Daletice F ZBP Helena (75 r.) 

10:30 Jarovnice K ZBP pre  Ivanu (30 r.) s rod. 

10:30 Osada F 
† Alžbeta, r. Miková, 

  Kalejová, Bilá 

 

„Pôst rodí prorokov. Posilňuje mocných. Poučuje zákonodarcov. Ozbrojuje hrdinov. Cvičí atlétov. 

Odráža pokušenia. Prebýva spolu so striedmosťou a čistotou. Vo vojnách robí hrdinské činy a v čase 

mieru učí pokoju. Posväcuje oddaných a zdokonaľuje kňazov.“   
(Sv. Bazil Veľký) 

  

 Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 

PO  - JA Mária Novotná  Denisa Samselyová 

UT - RO Marta Bilá  Lenka Giňová 

JA Mária Stanková  Ninka Stanková 

ST - MO Mária Ružbarská  Dominika Ružbarská 

ŠT-  JA Jaroslava Jacková  Natália Skybová 

PIA -RO Jana Giňová  Mária Popušová 

JA Alexandra Tuptová  Denisa Olejárová 

SO-  JA Monika Petrušová Slávka Olejárová Helena Krescanková 

NE -MO Marcela Novotná Jozef Kolarčík Juliana Novotná 

RO Július Bolvan Drahuša Peštová Marta Digová 

JA Jaroslava Jacková Anton Konečný Mária Stanková 



 

 


