
Oznamy: 
1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 
Bohuznáma   (Močidľany)                     2.000,00 € 

Anton Roba      100,00 € 

Rod. Imrichová                                         100,00 € 

Bohuznámy      100,00 € 
Rod. Novotná      50,00 € 

Vojtech Džurný                                          50,00 €

     

Zbierka na Vežové hodiny: 

Ružencové bratstvo    200,00 € 

Anton Roba       50,00 € 

Jozef Imrich                                                50,00 € 

Bernadeta Jakabčinová     50,00 € 

Katarína Jusková       50,00 € 
Bohuznáma       50,00 € 

Mária Stanková                                          50,00 € 

 

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na  

5. pôstnu nedeľu, 3. apríla 2022,  celoslo-

venskú zbierku na pomoc obetiam vojnového 

konfliktu na Ukrajine. 

 

Ďakujeme I. Klinike anestéziológie a intenzívnej 

medicíny v Košiciach, lekárom a sestrám 

a všetkým vám, ktorí akýmkoľvek spôsobom 

pomáhate utečencom z Ukrajiny. 

 

Aj tohto roku prichádza katolícka charita 

s ponukou pôstnej krabičky pre Ugandu 

a Rwandu. 

Nech Pán odmení vašu štedrosť a otvorenosť 

voči druhým.        Ďakujeme! 
 

2. 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 

 
3. V    prvopiatkovom týždni (28.03.–                       

03.04.2022) budeme spovedať pol hodinu pred 

sv. omšou. V stredu je farská adorácia  o 15:00 

hod. v Močidľanoch do sv. omše. V piatok 

budeme spovedať chorých, zároveň je to spoveď 

aj pred Veľkou nocou. Na prvú sobotu 

(02.04.2022) bude pred svätou omšou Večeradlo 

v osade o 08:15 hod. a vo farskom chráme o17:15 

hod. 

 

 

4. Pozývame na predveľkonočné upratovanie 

farského kostola 2.4.2022 o 9.00h. Vďaka za vašu 

ochotnú službu. 

 
5. Všetky deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. 

prijímanie povzbudzujeme k účasti s rodičmi na 

detských a nedeľných sv. omšiach.  

 
6. Dávame do pozornosti biblické stretnutia každý 

utorok po svätej omši, všetci ste pozvaní. 

 
7. Na Kvetnú nedeľu, 10. apríla, si nezabudnite 

doniesť bahniatka, alebo palmové ratolesti. 

 

8. Počas pôstneho obdobia Vás pozývame na 

krížovú cestu: V nedeľu o 14:30 hod. V osade 

hneď po sv. omši. 
 

Jarovnice:  piatok o 18:00 hod. 

Močidľany:  streda o 18:00 hod.  

Daletice:  streda o 17:00 hod.  

Osada:  piatok o 17:00 hod.  

Kto koná pobožnosť krížovej cesty môže získať 

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: 

Modlitbu k Ukrižovanému: „Dobrý a preláskavý 

Ježišu, ...“ získajú taktiež odpustky. 

 
 

Svätá spoveď 

pred Veľkonočnými sviatkami 2022 

Dátum Miesto          (kňazi) Čas 

Streda 

6.4.2022 
Daletice (2) 17:00 - 18:00 

Štvrtok 

7.4.2022 

Močidľany (4) 10:30 - 11:30 

Jarovnice (5) 15:30 - 17:30 

Ostrovany (3) 18:00 - 19:00 

Pečovská N. V. (6) 18:00 - 20:00 

Piatok 

8.4.2022 

Šar. Michaľany (5)  09:00 -11:00 

Uz. Šalgov (2) 18:00 - 19:00 

Šar. Michaľany (9) 18:00 - 19:00 

Sobota 

10.4.2022 

Ražňany (11) 09:00 - 11:00 

Sabinov (11) 14:00 - 18:00 

Nedeľa 

10.4.2022 
Sabinov (11)  14:00 - 18:00 

 Utorok 

12.4.2022 
Jarovnice  osada (4)  15:00 - 17:00 

 



 
27. marca 2022 

     Štvrtá pôstna nedeľa          6/2022 
Nedeľa radosti           XIV. ročník 

 

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. 

 

 

Nebojme sa vrátiť k Bohu, On nás očakáva.
  
 Aj vás pri pohľade na kríž 

napĺňa myšlienka o láske nášho Boha? 

Boh nás miluje. Náš Boh je dobrý. 

            Jedno z najznámejších 

podobenstiev Pána Ježiša sa stáva 

darom pre nás. Nikde inde Ježiš 

nepodáva tak nádherný obraz Boha 

Otca tak živým a reálnym spôsobom. 

       Boh nás stvoril na svoj obraz. 

Obdaroval nás rozumom a slobodnou 

vôľou, čo Boh u každého z nás 

rešpektuje, a to aj vtedy, keď tento dar 

zneužívame, keď odchádzame od neho a chceme si 

žiť, vraj, slobodne. Boh nám nemôže v tom zabrániť i 

keď nás miluje. Snaha dosiahnuť falošné slobody sú 

príčinou, že i dnes odchádzajú márnotratní synovia z 

domu od otca, ktorý ich miluje. Odchádzajú, pretože 

chcú byť slobodní. Chcú robiť to, čo sa im páči a čo je 

im príjemné. Chcú zažiť slobodu, a spoznajú 

sklamanie. Boh neprestáva byť aj ich láskavým 

otcom. I vtedy, keď sú nútení sami prijať svoje 

poníženie ako následok svojej falošnej slobody. Boh 

ich nevylúčil zo svojej lásky i keď sa ocitli na periférii 

života a ešte nenašli silu premôcť seba a vrátiť sa 

späť. Ako k neslobode sa rozhodol človek sám, musí 

sa aj k návratu rozhodnúť slobodne, hoci prinútený 

stavom, do ktorého sa slobodne dostal. 

            Katolícky týždenník (9. V. 1999, č. 19) uviedol 

skutočný príbeh: „Mladý človek ukončil vysokú školu. 

Otec, ktorý ho mal veľmi rád a bol na syna hrdý, pýtal 

sa ho, aký darček by chcel. Syn si prial nové auto. V 

deň promócií syn očakával, že otec mu odovzdá kľúče 

od nového auta. Veľmi sa zadivil, keď mu otec 

odovzdal Bibliu. Syn bol taký sklamaný a následne 

rozhnevaný, že knihu hodil na stôl a odišiel. Niekoľko 

rokov otca ignoroval. Otec zomrel a matka ho prosila, 

aby bral ohľad na ňu a prišiel otcovi na pohreb. V 

izbe na stole ležala Biblia, ktorú mu otec podaroval. 

Matka ho poprosila, aby ju otvoril. Bola v nej biela 

obálka, v ktorej bol šek vystavený na čiastku potrebnú 

na kúpu nového auta. V tom okamžiku si syn 

uvedomil, ako veľmi ublížil otcovi. Otec 

ho miloval a k autu mu daroval aj 

Knihu kníh, Bibliu, pretože mu chcel 

pripomenúť to, čo je v živote 

najdôležitejšie, a on to odmietol.“ 

      V pôstnej dobe nám to isté 

pripomína Cirkev. Pretože nikto a nič, 

okrem Boha, nemôže uspokojiť naše 

srdce a utíšiť náš hlad. Každý hriešnik, 

ktorý sa zrieka hriechu, prežíva to, čo 

márnotratný syn. Poznáva hodnotu 

darov, ktoré dostal od Boha a najmä dar 

lásky Boha, ktorý neprestáva milovať. 

Pokiaľ žijeme, môžeme sa vrátiť k Bohu.       

 V Nemeckom Neumünsteri pútnici môžu 

vidieť zvláštny kríž, o ktorom rozpráva legenda. „Keď 

počas tridsaťročnej vojny Švédi toto mesto plienili, 

jeden vojak pri rabovaní prišiel do kostola a videl tam 

kríž. Nevšímal si ukrižovaného tela Krista, jeho ruky, 

nohy či prebodnutý bok, ale zlatú korunu na hlave. 

Rozhodol sa, že ju ukradne. Pristavil si schody a v 

okamihu, keď sa natiahol po korune, uvoľnili sa ruky 

Ukrižovanému z klincov, nie aby udrel lúpežníka, 

naopak, objal ho do svojho náručia s takou silou, že 

vojak pocítil vo svojom srdci taký prúd Ježišovej 

lásky, že sa v hlbokej ľútosti za všetky svoje hriechy 

života hodil na kolená pod kríž a plakal. Odvtedy je 

na kríži Ježiš pribitý len nohami a ramená sú otvorené 

k objatiu každého, kto sa mu objať dá.“                            
(Porov. Vrablec, J.: Hlásaj slovo. Nitra 2000, s. 214) 

      Pôstna doba je pre nás otvorenou náručou Krista, 

ktorý chce každému prejaviť svoju lásku. Boh 

neustále hľadá a čaká na márnotratných synov a 

dcéry. Čaká, lebo chce odpustiť, chce nás obohatiť 

svojou láskou. Pripomeňme si, že sme povolaní k 

večnému životu. Naša duša je nesmrteľná. 

      Náš Boh nie je len trestajúci. Je spravodlivý a je 

najmä Boh «LÁSKA». Keď prijímame toto učenie, 

vzťah k Bohu nás obohacuje. Na postoj otca z 

podobenstva o márnotratnom synovi chceme 

odpovedať opätovaním svojej lásky.  
(Upravené podľa internetu) 

 



 

Liturgický prehľad: 28. marca – 3. apríla 2022 

  

„Nesmieme sa nikdy zarmucovať pre ťažkosti, v ktorých sa nachádzame; ale majme dôveru, pozerajme 

hore a myslime na raj." (Sv. Ján XXIII.) 

 

 

liturgický deň čas Miesto kňaz Úmysel 

Pondelok- 28. marca 

Bl. Renáty, mučenice 

Spomienka 

18:00 Jarovnice K † Ján Kočiš 

Utorok - 29. marca 

Sv. Ludolfa, biskupa a mučeníka 

Spomienka 

17:00  Osada K 
† Jolana, František, Julius, 

Regina, Ján 

18:00 Jarovnice F †Anna,Ján,Mária,Matej,Anton 

Streda - 30. marca 

Sv. Jána Klimaka, opáta, spomienka 

12:00 Močidľany F Farská adorácia 

18:00 Močidľany F † Konštantín a Marián Kostráb 

Štvrtok - 31. marca 

Sv. Benjamína, diakona a mučeníka 

Spomienka 

18:00 Jarovnice F † Milan, Anton a rodičia 

Prvý piatok - 1. apríla 

Sv. Huga, biskupa 

Spomienka 

08:00 Močidľany F † Marián ( 3. výr.) 

17:00 Daletice K † Andrej a Žofia 

17:00 Osada F 
† Martin Kaleja Januv,  

r. Digová, Popušová 

18:00 Jarovnice K † rod. Pilárová, Halčišáková 

Prvá sobota - 2. apríla 

Sv. Františka z Paoly, pustovníka, 

Spomienka 

Večerná omša je s platnosťou na nedeľu 

09:00 Osada F † Pavol Kukurica a Zdena 

18:00 Jarovnice K 
† František, Filoména, Anna  

† RB a BBSJ 

3. apríla 2022 

Piata pôstna nedeľa 
 

08:00 Močidľany F † Alžbeta Melkovičová 

09:15 Daletice K † Marián (1. výr.) 

10:30 Jarovnice F 
ZBP Helena, Miroslava, 

Terézia 

10:30 Osada K † Helena, Bartolomej a Milan 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 

PO JA Mária Novotná  Alexandra Tuptová 

UT  RO Mária Popušová  Lenka Giňová 

 JA Mária Stanková  Noemi Troščaková 

ST MO Mária Kandrová  Dominika Ružbarská 

ŠT JA Denisa Samselyová  Augustín Troščak 

PIA MO Mária Lukáč - Jacková  ruženčiari 

 RO Slávka Popušová  Marta Digová 

 JA deti  deti 

SO JA Monika Kandrová Helena Krescanková Adriana Kandrová 

NE  MO Mária Kandrová Anton Ružbarský Juliana Novotná 

 RO Václav Žiga Marta Bilá Lenka Giňová 

 JA Slávka Olejárová Anton Konečný Jaroslava Jacková 



Liturgický prehľad: 4. apríla – 10. apríla 2022 
 

 

liturgický deň čas miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 4. apríla 

Sv. Izidora, biskupa a učiteľa Cirkvi 

Spomienka 

 18:00 Jarovnice 

 

K 

 

† Anna , Vincent 

  

Utorok - 5. apríla 

Sv. Vincenta Ferrera, kňaza 

Spomienka 

17:00 Osada K 
† Dušan,Miroslav,Milan, 

Martin,Ladislav ,r.Kalejová 

18:00 Jarovnice F † Ján, Mária, Vladimír Trišč 

Streda - 6. apríla 

Sv. Ireny, panny a mučenice 

Spomienka 

18:00 Daletice F ZBP Helena s rod. 

Prvý Štvrtok - 7. apríla 

Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza 
Spomienka 

11:30 Močidľany K † Alžbeta , Ján Škvarko 

17:30 Jarovnice F †Jozef Novotný, Mária Sedláková  

Piatok - 8. apríla 
Sv. Dionýza, sv. Amantia, biskupov 

Spomienka 

17:00 Osada F †Šimon,Pavlína,Aladar,Margita 

18:00 Jarovnice K † Anton, Mária, Ján, Margita 

Sobota - 9.apríla 

Sv. Demetra, mučeníka, spomienka 
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu  

18:00 Jarovnice F † Radoslav a Slavomír 

 

10. apríla 2022 

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA 
(KVETNÁ NEDEĽA) 

 

08:00 Močidľany K ZBP Slávka 

09:15 Daletice F † Mária (1. výr.) 

10:30 Jarovnice K 
ZBP rod. Kolarčíková, 

Vojtková, Mariňáková 

10:30 Osada F † Jozef Pešta 

 

„Boh raz mal na zemi Syna, ktorý bol bez hriechu, ale nikdy nemal syna, ktorý by netrpel.“ 

(Sv. Augustín)  

 

Pozývame všetkých na krížovú cestu, cestu utrpenia nášho Pána. 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 

PO   JA Monika Petrušová  Ninka Stanková 

UT RO Jana Giňová  Lenka Giňová 

 JA Mária Stanková  Deniska Olejárová 

ŠT MO Mária Lukáč - Jacková  ruženčiari 

 JA Peter Kališ  Monika Kališová 

PIA RO Slávka Popušová  Marta Digová 

 JA deti  deti 

SO JA Denisa Samselyová Mária Stanková Ivana Krescanková 

NE MO Marcela Novotná Ľubomír Váhovský Mária Ružbarská 

 RO Julius Bolvan Rozália Bolvanová Marta Digová 

 JA Helena Kolarčíková Jozef Kolarčík Monika Vojtková 


