Oznamy:
1. Pán Boh zaplať za Vaše milodary
Zo krstu Paulíny Ďuďakovej
Bohuznáma
Bohuznáma (Močidľany)
Bohuznáma rodina (Močidľany)
Bohuznáma rodina (Močidľany)
Ročník žiakov 1970 (Daletice)

50,00 €
100,00 €
100,00 €
300,00 €
500,00 €
50,00 €

Na Vežové hodiny sa doteraz vyzbieralo:
Bohuznáma
100,00 €
Spolu :
4.520,00 €
Celková cena:
6.079,20
€
V nedeľu 26.06. bude zbierka na dobročinné diela
sv. Otca. (halier sv. Petra)

2. Plánujeme, ak Pán Boh dá, opraviť aj
Močidľanský kostol – predpokladané náklady:
Maľba interiéru
3.600,00 €
Maľba exteriéru
4.200,00 €
Oprava oporného múru
5.900,00 €
Maľovanie strechy a veže
4.000,00 €
Vypožičanie lešenia - cena dohodou

3. Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní
modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky.

4. Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je
Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.

5. Na sviatok apoštolov sv. Petra a sv. Pavla je
možné taktiež za obvyklých podmienok získať
úplné odpustky, ak veriaci v tento deň zbožne
používa nábožné predmety (napr. škapuliar, krížik,
ruženec,...) požehnané pápežom alebo biskupom.
K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery.
Veriaci, ktorý od poludnia 28. júna do polnoci 29.
júna navštívi katedrálny chrám alebo baziliku
„minor“ a tam sa zbožne pomodlí modlitbu Pána
a recituje Vyznanie viery, môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky.

6. Projekt Godzone srdečne pozýva všetkých
mladých i starších na večer chvál s názvom
"Worship nights". Uskutoční sa 24. júna 2022 o
19:30 hod. na amfiteátri v Prešove.

7. Nie každý sa môže zúčastniť SVETOVÉHO
STRETNUTIA RODÍN V RÍME (22. – 26. JÚN 2022),
preto naša arcidiecéza pripravila súbežne program
pre naše rodiny. Podrobný program nájdete na:

https://www.rodinake.sk/x-svetove-stretnutie-rodinv-arcidieceze/ , kde si môžete vybrať z programu,
čo najviac vyhovuje vašej rodine.

8. Úmysel apoštolátu modlitby na júl:
Všeobecný: Aby skúsenosť a múdrosť starých ľudí,
ktorí predstavujú korene a pamäť ľudstva, pomáhali
mladším pozerať sa na budúcnosť s nádejou
a zodpovednosťou.
Úmysel KBS: Aby starí rodičia a seniori neboli
opustení a boli vhodným obohatením pre svoje
rodiny.

9. Spovedanie pred prvým piatkom bude ako
obvykle. Pobožnosť Fatimskej soboty bude tentoraz
iba v kostole v osade.

10. Vo štvrtok, 30.06., pozývame všetkých žiakov,
študentov, vysokoškolákov, učiteľov a katechétov
na ďakovnú sv. omšu ukončiť školský rok
slávnostným spevom TE DEUM (Teba Bože
chválime .. JKS 526)

11. Levočská púť 2022 sa bude konať od 26. júna
do 3. júla 2022 s účasťou verejnosti, bez
obmedzení. Bude tematicky zameraná na
manželstvo a rodinu. Hlavným mottom púte bude
myšlienka: „Rodinná láska: povolanie a cesta
svätosti.
“Podrobný
program
púte:
https://www.vyveska.sk/levocska-put-2022.html

12. Na 10. PEŠIU PÚŤ DO KRAKOWA
(Hidasnémeti-Krakow) 07.-16.07.2022 sa môžete
prihlásiť u p. Mariána Angeloviča na č.t.:
0944225055, 0908698883. Účastníci budú mať
u nás v Jarovniciach 30 minútový oddych
10.07.2022.

13. Prázdninové akcie Arcidiecézneho centra pre
mládež (ACM):
- DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MLADÝCH
„OBNOVA SRDCA“
Uskutoční sa v dňoch 04.-08.07.2022 v novom
Pútnickom
dome
bl.
Anny
Kolesárovej
v Obišovciach.
- MIKE 2022 - stretnutie miništrantov Košickej
arcidiecézy s otcom arcibiskupom.
Uskutoční sa dňa 13.08.2022 vo farnosti Kráľovnej
Pokoja v Prešove na sídlisku III.
- FREKVENCIA 2022 - pešia púť mladých z
Prešova do Levoče, ktorá sa uskutoční v dňoch 27.29.08.2022.
- ŠKOLA SLÚŽIACEHO SRDCA - nový ročník
Arcidiecéznej animátorskej a dobrovoľníckej školy.
Formačný a vzdelávací program pre mladých od 16
rokov. Viac sa o týchto akciách dozviete na:
www.acmko.sk

19. júna 2022
Dvanásta nedeľa v cezročnom období
13/2022
XIV. ročník

Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Nestačí len vyznať, ale aj nasledovať.
Vnuk maturant sa pýta
starého otca, ktorého si vážil
nielen on, ale i široké okolie
pre jeho životnú múdrosť i
život: „Ako sa stať dobým
kresťanom katolíkom?“ Starý
otec sa zadíval pred seba a
bez dlhého premýšľania povedal: „Nestačí len
vieru vyznávať, ale podľa nej aj žiť.“ Vnuk,
mladý muž, maturant, sa nad slovami zamyslel.
Už pozná ľudí, ktorí veria v Boha, ale k viere
pristupujú len súkromne, iní veria len sviatočne,
ďalší sa správajú ako neveriaci a pritom ich život
je v spoločnosti prijímaný s rešpektom, úctou.
Odpoveď starého otca prezrádza náročnosť
na seba a pravdivosť k sebe samému.
Na Ježišovu otázku apoštolom: „A vy ma za
koho pokladáte?“, nestačí len odpoveď: „Za
Božieho Mesiáša.“ Treba si osvojiť aj Ježišovu
poznámku: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie
sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje
ma“ (Lk 9,20-23).
Udalosť v živote Pána Ježiša predstavuje
kulminačný bod. Evanjelista sv. Lukáš
poznamenáva, že udalosť nasledovala po
Ježišovej modlitbe v samote. Ježiš sa modlí vždy,
keď má niečo mimoriadne oznámiť. Ľudia Ježiša
vnímajú rôzne: ako Jána Krstiteľa, ako Eliáša či
ako jedného z dávnych prorokov. Didaktický
rozhovor vrcholí Petrovým vyznaním Krista, na
čo Ježiš ohlási, že „Syn človeka musí mnoho
trpieť“ (Lk 9,22), a napokon Ježiš vyzýva k
nasledovaniu
nesením
kríža.
Ježiš nepopiera, že je Boží Mesiáš, ktorého
Boh prisľúbil skrze prorokov a ktorý si nepočína
tak, ako si to vymysleli ľudia, ale tak, ako to určil
Boh. Ježiš Petrovo vyznanie vysvetlí a doplní, že

kto chce Ježiša nasledovať, kto
mu chce patriť, musí ísť po tej
istej ceste ako on, a to denne.
Táto výzva k nasledovaniu je
prispôsobená
denným
okolnostiam života kresťanov.
Neisť len tak za Ježišom k
Otcovi, ale s krížom k Otcovi. Vo všetkom a vždy
byť
verný
Bohu.
Len v kríži je spása a nádej večného života.
Stále nám prichodí niečo trpieť, či už dobrovoľne,
alebo proti vôli, a tak vždy nachádzame kríž. Kto
žije, krížu neunikne. Kto žije s Kristom s úžitkom
pre svoju dušu, žije tak, že treba vedieť žiť život
umierania. Kto viac umiera sebe, tým viac začína
žiť Bohu. Keby bolo bývalo pre spásu ľudstva
niečo lepšieho a užitočnejšieho ako trpieť, Kristus
by nám to bol slovom alebo príkladom zaiste
ukázal. Sv. Lukáš to v Skutkoch apoštolských
napíše: „Do Božieho kráľovstva máme vojsť cez
mnohé súženia“ (Sk 14,22). Kráľovská cesta
kríža vyžaduje presvedčenie, že «tam»», za
stratou toho, čo si chceme podržať (i života), je
niečo (niekto), kto je väčší než čokoľvek tu a než
my. Pracovať na sebe vždy a tak, aby Boh bol v
nás, my v Bohu, aby to čo robíme, bolo na
spásu. „Viera bez skutkov je mŕtva“ (Jak 2,26).
Kto to podcenil, nech to napraví. Kto sa unavil,
znechutil, zablúdil, nech vstane a začne znova.
Kto môže pochopiť, nech pochopí.
Z mladého muža, maturanta, je dnes starý
otec a svojim deťom a vnúčatám nielen slovom,
ale najmä skutkom ticho a každý deň vydáva
svedectvo slov, ktoré mu vštepil do srdca jeho
starý otec: „Nestačí len vieru vyznávať, ale podľa
nej aj žiť.“ A to je i Ježišova výzva z evanjelia pre
každého z nás.
(Upravené podľa ThDr. Ľubomíra Stančeka)

Liturgický prehľad: 20. júna – 26. júna 2022
liturgický deň

Pondelok- 20. júna
Bl. Margity Ebnerovej, panny
Spomienka

čas

Miesto

kňaz

Úmysel

18:30 Jarovnice

K

† Anna, rod. Samselyová,
Troščaková

Utorok - 21. júna
Sv. Alfonza Gonzága, rehoľníka
Spomienka

17:00

K

† Martin, Ladislav, Dušan,
Miroslav, Helena a Bartolomej

18:30 Jarovnice

K

† Anna , Vincent

Streda - 22. júna
Sv. Tomáša Móra, mučeníka
Spomienka

17:00 Daletice

K

ZBP Jozef a Anna s rod.

18:30 Močidľany

K

† Konštantín, Paulína
r. Semanová, Harčárová

18:30 Jarovnice

K

ZBP Ján st., ml. a rod. Júdová

17:00 Osada

K

† Marián, Irena a Karolína

18:30 Jarovnice

K

† rod. Németová, Triščová

K

† Anton, Helena

08:00 Močidľany

K

ZBP a poďak. Ján (50r.)

09:15 Daletice

K

ZBP Jozef s rod.

10:30 Jarovnice

K

ZBP Darina Jacová s rod.

10:30 Osada

K

Prvé sväté prijímanie

Štvrtok - 23. júna
Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Slávnosť
Piatok - 24. júna
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Slávnosť

Osada

Sobota - 25. júna
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie,
18:30 Jarovnice
Spomienka
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu

26. júna 2022
TRINÁSTA NEDEĽA
V OBDOBÍ CEZ ROK

„Bol by som hlúpy obchodník, keby som zradil Boha. Vymenil by som dvadsať rokov za večnosť.“
(Tomáš Morus, mučeník)

PO
UT
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Prvé čítanie
Terézia Troščáková
Mária Popušová
Monika Petrušová
Marcela Novotná
Helena Krescanková
Július Bolvan
deti
birmovanci
Juliana Novotná
deti
Slávka Olejárová

Druhé čítanie

birmovanci
Anton Ružbarský
deti
Ľuboš Novotný

Prosby
Noemi Troščaková
Marta Digová
Saška Badaničová
Dominika Ružbarská
Saška Tuptová
Lenka Giňová
deti
birmovanci
Mária Ružbarská
deti
Mária Kundríková

Pozor na zmenu slávenia sv. omší počas prázdnin!!!

Liturgický prehľad: 27. júna – 3. júla 2022
liturgický deň

čas

Pondelok - 27. júna
Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa
a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:30

Jarovnice

K

17:00

Osada

K † rod. Giňová a Kalejová

18:30

Jarovnice

F † rod. Makarová, Kovaľová

10:30
17:00
17:00

Močidľany
Daletice
Osada

F † Anton, Margita, František
K † Ladislav
F ZBP Jolana Kalejová s rod.

18:30

Jarovnice

K

Jarovnice

F ZBP RB a BBSJ

Močidľany

K

Daletice
Osada
Jarovnice

K
F
F

09:00

Osada

F

† Helena, Vincent a Jozef
Novotný
ZBP BBSJ a RB
† František Kaleja
ZBP Pavol s rod.
Za farnosť

18:30

Daletice

K

ZBP Daniel a Veronika

08:00

Močidľany

F

ZBP BBSJ a RB

09:30

Jarovnice

F

ZBP Patrik a Zuzana s rod.

10:30

Osada

K

† Melánia, rod. Giňová, Bilá
a Kováčová

Utorok - 28. júna
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Spomienka
Streda - 29. júna
Sv. Petra a Pavla, apoštolov
Prikázaný sviatok
Štvrtok - 30. júna
Prvých svätých mučeníkov v Ríme
Spomienka, TE DEUM
Prvý piatok - 1. júla
Sv. Olivera Plunketta, biskupa a
mučeníka
Spomienka
Prvá sobota - 2. júla
Návštevy Preblahoslavenej Panny
Márie, sviatok
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu

3. júla 2022
ŠTRNÁSTA NEDEĽA
V OBDOBÍ CEZ ROK

18:30

08:00
17:00
17:00
18:30

miesto

kňaz

Úmysel

† Jozef Kostráb

ZBP Pavol Bačinský s rod

„Ľudská duša je nesmrteľná a dobrotivý Boh ju stvoril tak, aby bola šťastná.“ (Tomáš Morus, mučeník)
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Prvé čítanie
Mária Novotná
Mária Popušová
Adriana Kandrová
Anna Tuptová
Božena Bilá
Monika Kališová
Mária Stanková
Slávka Popušová
deti
Marcela Novotná
Jana Giňová
Helena Krescanková

Druhé čítanie

Jozef Kolarčík
Václav Žiga
Peter Kališ

Ľubomír Váhovský
Marta Bilá
Anton Konečný

Prosby
Deniska Olejárová
Lenka Giňová
Ninka Stanková
Mária Lukáč - Jacková
Jana Giňová
Laura Kališová
Ivana Krescanková
Marta Digová
deti
Mária Kandrová
Rozália Bolvanová
Zuzana Kundríková

Pozývame Vás na každodenné slávenie Eucharistie.

