Oznamy:
1. Pán Boh zaplať za Vaše milodary
Zbierka „ Pôstna krabička“:
Jarovnice
Močidľany
Daletice
Osada
Zbierka na Vežové hodiny:
Bohuznáma

160,40 €
57,60 €
30,00 €
22,50 €

50,00€

Zo zbierky na „ Boží hrob“:
Jarovnice
1110,30 €
Osada
62,11€
Zbierka je prejavom solidarity s kresťanmi vo sv.
zemi. Získané prostriedky slúžia na udržiavanie
posvätných miest v Izraeli.
Na nedeľu Dobrého pastiera bude zbierka na
seminár. 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.

3. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav
veľkonočného Trojdnia. Ale aj všetkým, ktorí
farský a filiálne kostoly upratovali, prispeli
finančne, ale aj modlitbou a ochotnou službou.

4. Každý, kto si na Nedeľu Božieho
milosrdenstva v kostole alebo kaplnke nábožne
uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní
predpísané podmienky na získanie úplných
odpustkov(sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na
úmysel Svätého Otca) a pridá k tomu nábožný
povzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr.
Milosrdný Ježišu, dôverujem v Teba),môže
získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše
v očistci.
Adorácia
a korunka
k Božiemu
milosrdenstvu bude o 15:00 hod. vo farskom
kostole.


5.Úmysly apoštolátu na mesiac máj:
Všeobecný: Modlime sa za mladých ľudí, ktorí sú
pozvaní žiť naplno, aby si od Panny Márie
osvojili umenie počúvať, dôkladne rozlišovať,
odvahu veriť a odhodlanie slúžiť.

Úmysel KBS: Za hnutia v Cirkvi, aby každé
svojou charizmou prispievalo k ešte väčšej
jednote kresťanov a k vernosti Rímskemu
veľkňazovi.

6. V prvopiatkovom týždni (02.05.2022 –
08.05.2022) budeme spovedať pol hodinu pred
sv. omšou. Spoveď si neodkladajte na prvý
piatok. Prvý štvrtok adorácia od 15:00 hod. Po
sv. omši výmena ružencových tajomstiev. V
piatok budeme spovedať chorých. V sobotu
(07.05.2022) bude pred svätou omšou večeradlo o
08:15 hod. v osade a o 17:15 hod. vo farskom
chráme. Všetci ste srdečne pozvaní.

7. Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Od 1.
mája začíname sv. omše Loretánskymilitániami
k Panne Márii.

8. V pondelok 2. mája uplynie 12 rokov od
posvätenia farského chrámu. Pozývame vás na
túto sv. omšu

9. Predstavení a bohoslovci Kňazského seminára
sv. Karola Boromejského v Košiciach nás
pozývajú 8. mája na Deň otvorených dverí,
ktorý začne sv. omšou o 11:00. V programe je
prehliadka
seminára,
kultúrny
program,
zaujímavá tombola,...

10.Erko pozýva deti na Arcidiecéznu Púť detí
do Obišoviec, ktorá sa uskutoční 14. mája. Vítaní
sú napr. prvoprijímajúce detí, miništranti, speváci,
vianoční koledníci, rodiny s deťmi...Je potrebné
sa prihlásiť v sakristiách kostoloch najneskôr do
piatka 29. apríla. Viac o púti na:
www.erko.sk/putdeti


ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA
(Ján Pavol II.)
Pane Ježišu, ty si povolával, koho si chcel ; volaj
mnohých z nás, aby sme pracovali pre teba
a s tebou. – Ty si svojim slovom osvietil tých,
ktorých si povolal ; osvecuj nás darom viery
v teba. – Ty si ich uchránil v ťažkostiach ;
pomáhaj mladým premáhať ťažkosti dneška. –
A keď pozveš niekoho z nás, aby sa celý zasvätil
tebe, nech tvoja láska zahrieva toto povolanie od
jeho zrodu a dáva mu vzrast a vytrvalosť až do
konca. Amen.
„Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby
vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za
teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz
obrátiš, posilňuj svojich bratov:“ (Lk 22, 31-32)

24. apríla 2022
Druhá veľkonočná nedeľa
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
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XIV. ročník

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Nezúfajme, keď naša viera nie je perfektná.
V istej rodine sa vždy pred
jedlom pekne pomodlili. Raz sa
nahlas modlil otec, druhýkrát
matka, inokedy boli vyzvané deti…
Jedného dňa sa malý synček
opýtal: „Ocko a prečo sa stále pred
jedením
modlíme?“
A otec
odpovedal: „No, modlíme sa, lebo,
lebo… pretože sme sa vždy modlili a už sa nevypytuj
a jedz, lebo ti vychladne polievka!“
Boli časy, keď všetko čo sa v cirkvi dialo, bolo
„sväté“ alebo tabu. Jednoducho sa o ničom
nediskutovalo. Samozrejme, že vždy jestvovali aj
„Tomášovia“ – ľudia, ktorí mali „chrobáka“ v hlave –
mali svoje otázky, ale nik im na ne neodpovedal.
Množstvo
nedotknutých
tém,
nevyriešených
problémov a často i necitlivý prístup k týmto ľuďom
spôsobilo, že mnohí opustili cirkev a zanevreli aj na
Boha.
Neraz takýchto hľadajúcich ľudí považujeme
za prílišných zvedavcov. Osobne si však myslím, že
tí, ktorí nevedia deťom vysvetliť, prečo sa modlíme,
tí, ktorí nie sú schopní iným objasniť, prečo chodia do
kostola a prečo sa modlia, sa nachádzajú vo väčších
tmách ako ľudia hľadajúci pravdu s úprimným
srdcom.
Zvykne sa hovoriť: Ten je ako „neveriaci
Tomáš“. Apoštol Tomáš však nebol neveriacim, on
hľadal pravdu. Mal veľa otázok a taktiež mal odvahu
priznať svoju nechápavosť. Možno máme aj my
podobné „Tomášovské“ otázky, hoci nemusia súvisieť
so vzkriesením. Majme aj my odvahu povedať
Kristovi, tomuto nerozumiem… toto nechápem…
Čomu sa môžeme od Tomáša učiť? – Neutiecť
vo svojich pochybnostiach preč zo spoločenstva.
Neujsť do iného spoločenstva či cirkvi, ktorá práve
„letí“ – je populárna. Tomáš zostáva v kruhu
apoštolov. A to napriek tomu, že ho učeníci
nepresvedčili. Napriek tomu, že oni mali v srdciach
radosť a on pochybnosti.
V živote sa stáva, že sa pokúšame hrať na
silných a zbožných kresťanov. Budiť dojem, že všetko
je v poriadku. Pritom za našou vyrovnanou „fasádou“

mnohokrát skrývame pochybnosti.
Tomáš je pre nás výzvou
k čestnosti. Výzvou otvorene si
priznať: neviem, nerozumiem,
nedokážem veriť… No najmä
výzvou
zostať,
neopúšťať
spoločenstvo – Cirkev. Práve do
tohto spoločenstva za Tomášom
prichádza Ježiš. Ide za ním tam, kde s Ním Tomáš už
nepočítal. Je tu s ním a pre neho osobne, aby s ním
hovoril, aby porazil jeho neveru.
Spomína sa, ako k istému starému mníchovi –
predstavenému kláštora – prišiel jeho rádový brat
a žaloval sa mu: „Nedokážem sa viac modliť, nemám
síl veriť.“ Prosil ho, aby nemusel viac chodiť na
pobožnosti, lebo jeho modlitby by boli iba
klamstvom. Starý mních mu však povedal: „Predsa
tam choď a dívaj sa, ako sa modlia tvoji bratia…“
Predstavený ho nenútil k tomu, čoho nebol schopný.
Ale neponechal ho ani napospas jeho neschopnosti.
Nedovolil, aby sa pocity neschopnosti a slabosti stali
centrálnou pravdou jeho života.
Tomáš sa nepretvaroval, a ani sa neoddelil od
ostatných. Zostal v spoločenstve, hoci vnútorne stál
mimo neho. Bol čestný. A Pán Ježiš to videl. Nič mu
nevyčítal. Nekarhal ho, že si dovolil pochybovať. Veď
práve v spoločenstve majú čestné pochybnosti
a úprimné otázky svoje miesto.
Možno si povieme: „Tomášovi bolo hej, keď
k nemu prišiel Kristus osobne.“ Mal výhodu. Čo my?
Nám sa Boh takto nezjaví. Veď aj my by sme verili,
keby sme mohli vidieť Ježiša zoči-voči.“…
Nehľadajme výhovorky. Neutiekajme sa k onomu
známemu: Keby, keby, keby! Chopme sa radšej toho,
čo tu je. Ježiš nás nemiluje menej ako Tomáša! Aj
našu situáciu, naše pochybnosti a nejasnosti berie
vážne.
Pre nás kresťanov, žijúcich po Kristovom
vzkriesení, je dôležité uveriť skôr, ako Ježiša uzrieme
aj svojimi očami. Príbeh Tomáša, človeka s čestnými
pochybnosťami,
nás
k tomu
povzbudzuje.
Povzbudzuje nezúfať, keď naša viera nie je perfektná.
(Upravené podľa internetu)

Liturgický prehľad: 25. apríla –1.mája 2022
liturgický deň

Pondelok - 25. apríla
Sv. Marka,evanjelistu
Sviatok
Utorok - 26. apríla
Sv. Kléta, pápeža
Spomienka
Streda - 27. apríla
Sv. Zity,panny a služobnice
Spomienka
Štvrtok - 28. apríla
Sv. Gianny Berettovej-Mollovej,
matky Spomienka
Piatok - 29.apríla
Sv. Kataríny Sienskej, panny
a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Sviatok
Sobota - 30. apríla
Sv. Pia V., pápeža

čas

Miesto

Úmysel

kňaz

18:00 Jarovnice

K

† Pavol, Ján,
Kristína,Mária,Ondrej

17:00

K

†Kristína,František,Tomáš,
Július, Štefan a rod. Kalejová

18:00 Jarovnice

F

†rod. Kovaľová, Kočišová

17:00 Daletice

K

18:00 Močidľany

F

†rodičov a príbuzných
rod. Ľubockej a Adamkovej
† rod. Ružbarská, Lojová

18:00 Jarovnice

F

† Mária Makarová (12. výr.)

17:00 Osada

F

† Marián Giňa

18:00 Jarovnice

K

ZBP Juraj s rod.

18:00 Jarovnice

K

† Jozef Skyba a rodičia

08:00 Močidľany

F

ZBP Slávka s rod.

09:15 Daletice

K

ZBP Bohuznáma rod.

10:30 Jarovnice

F

ZBP Marek a Antónia

10:30 Osada

K

† Bartolomej, Helena, Milan

Osada

Večerná omša je s platnosťou na nedeľu

1. mája 2022
TRETIA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

„Na svete všetko poukazuje alebo na úbohosť človeka, alebo na milosrdenstvo Božie. Ukazuje alebo
bezmocnosť človeka bez Boha, alebo silu človeka s Bohom.“
(Blaise Pascal)
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Prvé čítanie
Helena Krescanková
Mária Popušová
Mária Novotná
Anton Ružbarský
Mária Stanková
Slávka Popušová
deti
birmovanci
Marcela Novotná
Václav Žiga
Helena Krescanková

Druhé čítanie

birmovanci
Stanislav Ružbarský
Marta Bilá
Ľuboš Novotný

Prosby
Ninka Stanková
Lenka Giňová
Saška Tuptová
Dominika Ružbarská
Deniska Olejárová
Marta Digová
deti
birmovanci
Mária Kandrová
Lenka Giňová
Zuzana Kundríková

JEŽIŠU, DÔVERUJEM TI!

Liturgický prehľad: 2.mája – 8. mája 2022
liturgický deň

čas

miesto

Pondelok - 2. mája
Výročie posvätenia farského chrámu 18:00
Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Jarovnice

K

17:00

Osada

K †Július, Matúš, Milena r. Bilá

18:00

Jarovnice

F † Pavol a Helena

Utorok - 3. mája
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Sviatok
Streda - 4. mája
Sv. Floriána, mučeníka
Spomienka
Prvý štvrtok - 5. mája
Sv. Gottharda, biskupa
Spomienka

18:00

Močidľany

Úmysel

kňaz

ZBP Jitka a Marek
(poďak.30r. manželstva)

ZBP Lešková, Harčárová

K

15:00

OS / JA

K Adorácia

18:00

Jarovnice

F ZBP BBSJ a RB

Prvý piatok - 6. mája
Sv. Dominika Savia
Spomienka

08:00
17:00
17:00
18:00

Močidľany
Daletice
Osada
Jarovnice

F
K
F
K

† Dušan a Bartolomej
† rod. Marciňáková
† Marián Giňa
ZBP Elena (70r.)

Prvá sobota - 7. mája
Bl. Gizely, kráľovnej

09:00

Osada

K

Na úmysel biskupa

18:00

Jarovnice

F

† Margita, Bartolomej
a rod. Triščová

08:00

Močidľany

K

ZBP Monika Tuptová s rod.

09:15

Daletice

F

† Andrej, Ján, Jozef a rodičia

10:30

Jarovnice

K

ZBP Alojz (75r. )

10:30

Osada

F

ZBP Milan s rod.

Večerná omša je s platnosťou na nedeľu

8. mája 2022
Štvrtá veľkonočná nedeľa
NEDEĽA
DOBRÉHO PASTIERA

„Kto povie ´dopustil som sa mnohých hriechov, dobrý Boh mi nemôže odpustiť,´ sa vlastne rúha. Je to
určovanie hraníc Božiemu milosrdenstvu, ktoré neexistujú. Ono je nekonečné.“ (Sv.Ján Maria Vianney)
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Prvé čítanie
Adriana Kandrová
Božena Bilá
Denisa Samselyová
Marcela Novotná
Laura Kališová
Jana Giňová
deti
Marta Bilá
birmovanci
Mária Lukáč - Jacková
Rozália Bolvanová
Monika Petrušová

Druhé čítanie
Jozef Kolarčík

birmovanci
Anton Ružbarský
Drahuša Peštová
Anton Konečný

Prosby
Ivana Krescanková
Slávka Popušová
Augustín Troščak
Juliana Novotná
Noemi Troščaková
Marta Digová
deti
Lenka Giňová
birmovanci
Anna Tuptová
Mária Popušová
Mária Kundríková

„Len spokojný a vyrovnaný človek je dostatočne silný, aby prejavil druhým milosrdenstvo.“
(John Ruskin)

