Oznamy:
1. Pán Boh zaplať za Vaše milodary:
Oľga Sedláková
Močidľany:
František Novotný č.41
Ján Škvarko
Stanislav Ruţbarský
Silvester Novotný
Marta Novotná
Bohuznáma
Bohuznáma
Zbierka osada
Kristína Bilá
Z pohrebu Eriky Peštovej
Zbierka na Vežové hodiny:
František Adam
Oľga Sedláková
Bohuznáma
Bohuznámy
Zbierka na charitu:
Jarovnice:
Močidľany:
Daletice:
Osada:

50,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
200,00 €
100,00 €
40,00 €
1000,00 €
382,00 €
50,00 €
20,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
630,00 €
469,50 €
130,00 €
48,00 €

V nedeľu, 3. apríla bude zbierka na pomoc
prenasledovaným
kresťanom
a vojnovým
utečencom.
Nech Pán odmení vašu štedrosť. Ďakujeme!

2. Pri príleţitosti 500-stého výročia od postavenia
kostola (1524-2024) chceme osadiť veţové
hodiny na farský kostol. Kto chce prispieť na toto
dielo, môţe tak urobiť vkladom na farský účet:
SK76 0900 0000 0000 9628 6364

alebo osobne na farskom úrade. Cenová ponuka:
výroba, doprava, montáţ, osadenie 4 číselníkov,
uvedenie
do
prevádzky
6.079,20€
Firma: Elekons.r.o. Lipt. Hrádok

3. Dnes je výročný deň (r. 2013) zvolenia Svätého
Otca pápeţa Františka, Najvyššieho Veľkňaza
Katolíckej cirkvi.

4. Deň počatého života 25. marec
 Pripni si bielu stuţku, aby kaţdý videl, ţe
na ţivotoch počatých detí nám záleţí.
 Deň zápasu za ľudské práva na Slovensku
Medzinárodný deň spomienky na všetky
nenarodené ľudské bytosti
 Ponúkame kríţovú cestu nenarodených
deti vzadu na stolíku, cena : 1,50 €

5. 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 poboţnosť kríţovej cesty pred riadne
ustanovenými zastaveniami, môţe získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa
preváţnu prekáţku nemôţu zúčastniť na kríţovej
ceste, môţu 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:
„Modlitbu k ukrižovanému“
Dobrý a preláskavý Jeţišu, pred Tvojou tvárou
padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa
prosím a ţiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač
city ţivej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú
ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie
ich napraviť. Dobrý Jeţišu, s veľkým dojatím
a bolesťou duše, uvaţujem a rozjímam o Tvojich
piatich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do
tvojich úst vloţil prorok Dávid: „Prebodli mi ruky
aj nohy, môţem si spočítať všetky svoje kosti.“(Ţ
22,17)


6. V noci z 26. na 27. marca sa mení čas. O 02.
hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny
na 03. hodinu letného času.

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 batoţiny, 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.
Bliţšie informácie nájdete na nástenke vo
farskom kostole, alebo www.awertravel.sk

9. Včera,12. marca, uplynulo 400 rokov od
beatifikácie sv. Františka Xaverského, ktorého
relikviu máme u nás vo farnosti. Preto dnes
udelíme poţehnanie touto relikviou.

13. marca 2022
Druhá pôstna nedeľa

6/2022
XIV. ročník

V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!

Stretnutie v modlitbe.
Túţime sa s niekým
stretnúť? Chce sa niekto stretnúť
s nami? Náhody neexistujú.
Dovoľme Bohu, aby sa s nami
stretol.
Keď Jeţiš „vzal so sebou
Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na
vrch modliť sa” (Lk 9, 28),
apoštoli nevedeli, ţe budú
svedkami Jeţišovho stretnutia s Mojţišom a
Eliášom. Vtedy boli oslovení: „Toto je môj
vyvolený Syn, počúvajte ho!” (Lk 9, 35).
Je čas vystúpiť na vrch. Rozmanitým
spôsobom sme počas pôstneho obdobia všetci
pozývaní na stretnutie s Jeţišom. Podstatné je,
ţe sa chceme s Boţím Synom stretnúť. Nájsť si
čas na toto stretnutie môţe spočiatku
spôsobovať ťaţkosti. Veľmi rýchlo však
spoznáme, ţe nás obohacuje.
Istý môj priateľ si spomína: „Po
absolvovaní základnej vojenskej sluţby som sa
ocitol na kriţovatke svojej viery. Vedomosti o
viere som mal slabé. Rady rodičov u mňa
vyvolávali pravý opak. No - ani neviem prečo majster, ku ktorému som nastúpil do
zamestnania, mi raz na začiatku pôstu povedal:
Modli sa za seba celý pôstny čas a vykonaj si
spoveď. Poslúchol som. Na Veľkú noc v tom
roku do smrti nezabudnem. Spoznal som silu,
ktorú dáva stretnutie s Jeţišom. On zmenil môj
ţivot. Kaţdý rok sa teším na pôst, najmä na
spoločné modlitby kríţovej cesty, ktoré ma
najlepšie
pripravia
na
stretnutie
so
zmŕtvychvstalým Jeţišom.“
Manţelka, matka vraví: „Vţdy, keď
čítam toto evanjelium, presne sa viem vţiť do
koţe apoštolov. Čas intenzívne strávený iba s
Jeţišom bol a je úţasný!
Nehučí práčka, nepočujem vadiť sa moje
dospievajúce deti, nevidím horu riadu na
umytie. Nie som znechutená z hlášok kolegov.

Netlačia na mňa nepredvídané
okolnosti a situácie, z ktorých
mi občas vyhráva. Čas
modlitby – to znamená len ja
a Boh! Koľkokrát som uţ po
svätej
omši
povedala
manţelovi, ţeby som sa
nechala v kostole spokojne aj
zamknúť. Je mi tam dobre.
Presne tie slová povedali apoštoli Jeţišovi:
„Dobre nám je tu…“ Dokonca dali ponuku
postaviť tam bydlo Jeţišovi, Mojţišovi a
Elíášovi – a ostať tam s nimi. Ale Jeţiš chce
odo mňa aj apoštolov iné: mlčať o tom, čo som
v modlitbe načerpala, zaţila s Bohom, nech by
to bolo rovnako či ešte viac silné ako záţitok
apoštolov. Miesto toho chce, aby som všetko,
čo som dostala na „hore zblíţenia sa“ s Pánom,
rozdala. Presne tam, kde to „horí“ a odkiaľ sa
aj ja často odťahujem alebo tam vstupujem
s nechuťou. Práve tam je potrebné dávať ţivú
vodu lásky, pokoja, prijatia, odpustenia,
milosrdenstva, trpezlivosti, obety… Tú, ktorú
dostávam v modlitbe.“
Prijmite niekoľko svedectiev tých,
ktorým stretnutia s Jeţišom zmenili ţivot. „Pôst
preţitý s Jeţišom je začiatkom môjho nového
ţivota. Zbavil som sa nepríjemného zlozvyku.”
Iný hovorí, ţe počas pôstu sa učil počúvať
Jeţiša a dnes uţ nemá ťaţkosti počúvať aj
iných: „Jeţiš ma naučil v pravý čas vedieť
mlčať i hovoriť.” Ţena v rokoch sa po
veľkonočnej sviatosti zmierenia vrátila k
manţelovi a deťom.
Počúvať Boha vo svojom srdci a urobiť
všetko, čo ţiada, je náročné. Boh však bohato
odmeňuje dobrú vôľu človeka. Na stretnutie, ku
ktorému všetci v hodine smrti smerujeme, sa v
tomto pôstnom období chceme pripraviť
úprimným stretávaním sa s trpiacim Boţím
Synom.
(Upravené podľa internetu)

Liturgický prehľad: 14. marca –20. marca 2022
liturgický deň

Pondelok - 14. marca
Sv. Lazára,biskupa
Spomienka
Utorok - 15. marca
Sv. Klementa Jána Máriu, kňaza
Spomienka
Streda - 16. marca
Sv. Taciána, mučeníka
Spomienka
Štvrtok - 17. marca
Sv. Patrika, biskupa
Spomienka
Piatok - 18. marca
Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa
a učiteľa Cirkvi
Spomienka
Sobota - 19. marca
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Slávnosť
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu

20. marca 2022
Tretia pôstna nedeľa

čas

Miesto

kňaz

Úmysel

18:00 Jarovnice

K

† Ján, Vasiľ, Ivan

17:00

K

†Valentín Giňa

18:00 Jarovnice

F

† rod. Sedláková a Hatalová

17:00 Daletice

F

18:00 Močidľany

F

† rod. Novotná,
Kolcúnová, Kravcová
† rod. Novotná č. 67

18:00 Jarovnice

F

† Jolana a Anton Kijovskí

Osada

17:00 Osada
18:00 Jarovnice

† Matúš, Július, Milena,
rod. Ferková
† Jozef, Milan,
K
František, Marcel
F

08:00 Močidľany

F

ZBP Jozefovia

18:00 Jarovnice

K

† rod. Lešková, Jakabčinová

08:00 Močidľany

F

ZBP pre dobrodincov chrámu

09:15 Daletice

K

† Lukáč a Pavlína

10:30 Jarovnice

F

ZBP rod. Imrichová

10:30 Osada

K

ZBP Peter, Anna, Monika,
Jozef s rod. Kalejová

„Desiatok ruženca je ako pás guľometu: každé zrnko je výstrel, každé pohnutie duše je ako výbuch
viery, ktorý odstraší Satana a Mária mu opäť rozdrví hlavu.“
(Don DolindoRuotolo)

PO-JA
UT - RO
JA
ST - MO
ŠT -JA
PIA- RO
JA
SO - MO
JA
NE -MO
RO
JA

Prvé čítanie
Mária Novotná
JuliusBolvan
Natália Skybová
Marcela Novotná
Monika Petrušová
JuliusBolvan
Mária Stanková
Mária Kandrová
Monika Kališová
Juliana Novotná
Marta Bilá
Monika Kandrová

Druhé čítanie

Anna Tuptová
Anton Konečný
Stanislav Ruţbarský
Vaclav Ţiga
Anton Konečný

Prosby
Ninka Stanková

Deniska Olejárová
Juliana Novotná
Laura Kališová
Marta Digová
Ivana Krescanková
Mária Ruţbarská
Mária Stanková
Dominika Ruţbarská
Lenka Giňová
Denisa Samselyová

Liturgický prehľad: 21. marca – 27. marca 2022
liturgický deň

čas

Pondelok - 21. marca
Sv. Serapia, sv. Mikuláša z Flűe,
pustovníkov,spomienka

miesto

Úmysel

kňaz

† Mária Džurná

18:00

Jarovnice

K

Utorok - 22. marca
Sv. Lei Rímskej, vdovy
Spomienka

17:00

Osada

K † Dezider, Božena,

18:00

Jarovnice

F ZBP Mária (80 r.)

Streda - 23. marca
Sv. Turibia de Mongroveja, biskupa
Spomienka

17:00

Daletice

F

† František a Veronika

18:00

Močidľany

K

† Tomáš a Mária

Jarovnice

F † rod. Brichtová a Novotná

Osada

F

†Ladislav a Martin Bilý

Jarovnice

K

† František (1.výročie)

Jarovnice

K

† Mária Gaľová a deti

08:00

Močidľany

K

ZBPMária s rod.

09:15

Daletice

F

ZBP Ladislav s rod.

10:30

Jarovnice

K

ZBP Mária

10:30

Osada

F

†František, Kristína,
Helena, Jozef, Rozália

Štvrtok - 24. marca
18:00
Sv. Kataríny Švédskej, panny
Spomienka
Piatok - 25. marca
17:00
Zvestovanie Pána
18:00
Slávnosť
Sobota - 26. marca
Sv. Emanuela, mučeníka, spomienka 18:00
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu

27. marca 2022
Štvrtá pôstna nedeľa
NEDEĽA RADOSTI

„V najúchvatnejšej chvíli, keď kňaz hovorí ‚Hore srdcia‘, mali by sme mať srdcia hore u Boha, a nie
dolu na zemi, v myšlienkach na pozemské veci. Kňaz sa vtedy zo všetkých síl usiluje zavrhnúť všetky
starosti o tento život a mať srdce v nebi u milosrdného Boha.“
(Sv. Cyril Jeruzalemsky)

PO -JA
UT-RO
JA
ST - MO
ŠT- JA
PIA-RO
JA
SO- JA
NE -MO
RO
JA

Prvé čítanie
Slávka Olejárová
Slávka Popušová
Helena Krescanková
Mária Kandrová
Adriana Kandrová
Jana Giňová
Monika Kališová
Jaroslava Jacková
Mária Lukáč-Jacková
RozaliaBolvanová
Monika Petrušová

Druhé čítanie

Peter Kališ
Ľuboš Novotný
Ľubomír Váhovský
Drahuša Peštová
Natália Skybová

Prosby
Denisa Samselyová
Marta Digová
Natália Skybová
Anna Tuptová
Alexandra Tuptová
Lenka Giňová
Laura Kališová
Ivana Krescanková
Dominika Ruţbarská
Mária Popušová
Mária Novotná

