
 
Oznamy: 
1. Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 
Z pohrebu Pavla Bačinského  300,00 € 
Bohuznámy       100,00 € 
František Jacko      50,00 € 
 
Na kostol Povýšenia sv. Kríža v Močidľanoch 
Alžbeta Janusová           1.000,00 € 
Rod. Jacková (181)    100,00 € 
Bernadeta Kostrábová   100,00 € 
František Jacko      50,00 € 
Ján Michna       50,00 € 
Bohuznáma       50,00 € 
 
2. Zbierka Rádio Lumen: 
Jarovnice                                                  84,10 € 
Močidľany                                               48,40 €          
Daletice                                                    35,10 € 
Osada                                                       21,20 € 

 
3. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prišli darovať 

krv (18 darcov). Vrelá vďaka patrí aj 

sponzorom veľkého množstva chutného 

občerstvenia. 
 

4. Ponúkame Duchovné cvičenia Združenia 

Zázračnej Medaily v Prešove v Exercičnom 

dome sv. Ignáca  30.9.-2.10.2022,  využite 

príležitosť na osobnú formáciu, na stíšenie... 

Príďte si oddýchnuť a načerpať potrebných síl 

pri Pánových nohách. Program na nástenke.  
Tel: 0948 892 929 alebo Link na prihlásenie: 
https://docs.google.com/.../1mWRBgXCGIRE.../edit 

                                      
5. V sobotu vstupujeme do Mariánskeho 
mesiaca októbra. Pozývame všetkých 

k modlitbe posvätného ruženca, ktorú začíname 

o 18:00 hod., hneď po ruženci bude nasledovať 

sv. omša. Do modlitby pozývame tieto skupiny 

a spoločenstvá: 
Pondelok: Kruciáta, oslobodenie človeka 
Utorok: Chlapci, otcovia, muži 
Streda: Dievčatá, modlitby matiek, ženy 
Štvrtok: Bratstvo Božského Srdca 
Piatok: Deti 
Sobota: Birmovanci 
Nedeľa: Ružencové bratstvo 
 
6. Zápis birmovancov v osade je v sakristii. 
Zápis detí na 1. sv. prijímanie v osade je 
v školách u  kaplána, rehoľných sestier 

a katechetiek. 
 

 
 
7. Budúci týždeň, 03-09.10., je prvopiatkovým 

týždňom. Spovedanie bude pol hodinu pred 
každou sv. omšou. Prvý štvrtok - adorácia vo 

farskom kostole aj v kostole v osade, prvý 

piatok spovedáme chorých. Prvá sobota, 1. 
10.,  nezabudnite na Fatimské večeradlo pred 

sv. omšou 8:15 hod. v osade  a vo farskom 
17:30 hod. 

 
8. Predplatné časopisu „Posol“ na budúci rok je 

11,- €. Môžete uhradiť u p. Marty Novotnej. 
 

9. CELODIECÉZNA PÚŤ 2022 – 
OBIŠOVCE 

Všetci ste pozvaní k milostivému obrazu Panny 

Márie Ružencovej do sanktuária v Obišovciach. 
 

1. októbra - sobota: 
15:00 Hodina milosrdenstva 
15:30 Sv. omša s fatimskou pobožnosťou 

celebruje Mons. Bernard Bober, 
arcibiskup 

17:30 Bolestný ruženec 
18:30 Sv. omša za chorých telom i duchom 
 celebruje vdp. Imrich Degro, exorcista 
20:00 Krížová cesta 
21:00 Sv. omša pre mladých a za mladých 

celebruje vdp. Martin Štieber, kaplán 

UPC v Košiciach 
22:00 Celonočná Eucharistická adorácia  
 v kostole 
2. októbra – nedeľa: 
06:00 Ruženec svetla 
06:30 Farská sv. omša 

celebruje Michal Harakaľ, farár a rektor 
svätyne 

08:00 Sv. omša za rodiny a rozpadnuté 

manželstvá 
 celebruje Martin Rečlo, riaditeľ 

arcidiecézneho centra pre rodinu 
9:15  Fatimská pobožnosť 

- Slávnostný ruženec 
Modlitbe predsedá Mons. Bernard Bober, 
arcibiskup, metropolita 

10:30 Slávnostná sv. omša 
celebruje Mons. Bernard Bober, 
arcibiskup, metropolita 
homíliu prednesie Mons. Jozef Jarab, 

bývalý rektor KU v Ružomberku 
Sviatosť zmierenia počas púte v sobotu od 
15:00 -21:00 hod. a v nedeľu od 08:00– 11:00h. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1mWRBgXCGIRE-DXeLqcT92jDS9mEgPeRuWT_e5-VQ9_0%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR1rtZKX9JPBa3mg9KcPSrhZDSSYuPP5hm-EDIJ1z0-Kt7t2RPUaV86AM9g&h=AT1e7EQtYS6j0d1Vhgm85CkuFMpNcHaBW3YrjUhS_ZXDJNFQ-ScZW1lAGSWRiRJDHe5J4NA-X4ewQd6OGwMu-IqHEkGxEtHa3HIPg4rgzA777TajAW2kmyUx_5Bm1DOCfbOa&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3R5-yvTwUYJ4fgj7sW1buxaK62pL--MzBnRbnjgEHRL2-JeCQmKYlvRHsksGCHP0gyj1ha0EMHbrXqbvdMCJ1h4_JeZMPwaokWwbmeELWGt77Z8FrNPQ2l6HhzyFO5YFlkRquGSh00-s1PjMgPti2322I3Toq2GplBumhMGoHhLCwf1BIKWXAjAtS7J9GInHCSy8CHjvqsAMN3lJ7o6RIgf0-wPjxuNeE


 
 
 
 
 

 
 
 

25.septembra 2022         
Dvadsiata šiesta nedeľa             20/2022 

    v cezročnom období       XIV. ročník  
 

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 
 

Hriech dnešných čias - ľahostajnosť. 
   

 V jednom časopise bol uvedený článok 

z názvom “Stretnutia na ceste”. Bola tam reč 

o nešťastných ľuďoch, ktorí našli miesto uprostred 

nás, vďaka kresťanskému prístupu. Zvlášť hlboký je 

obsah výpovede jednej z týchto ľudí: 
„Ja rozdeľujem ľudí na tri kategórie: do prvej rátam 

tých, ktorí ma zasypávali prezývkami, preklínaním, 

a títo ľudia vo mne vzbudzujú nenávisť. Do druhej 

kategórie rátam tých, ktorí ma chápali ako vzduch, 

boli ľahostajní dokonca vtedy, keď som ich prosila 

o pomoc. Mám voči nim ukrutné výčitky. Človek nikdy 

neprestáva byť človekom a treba sa vždy na neho 

dívať ako na človeka, neodmietať mu omrvinky 

dobroprajnosti. A nakoniec do tretej kategórie rátam 

všetkých tých, ktorí sa mi usilovali pomôcť, ktorí kvôli 

mne neľutovali čas a chápali ma ako človeka. Oni mi 

dali chuť dobra. Vďaka nim som sa vrátil k viere 
v človeka“. 

Hlboká a dojímavá výpoveď tohto človeka 

pripomína Kristovo podobenstvo o boháčovi 

a Lazárovi z dnešného Evanjelia. Lazár bol úbohým 

žobrákom a potreboval pomoc. Boháč mohol pomôcť 

Lazárovi. To by vôbec neochudobnilo jeho bohatstvo. 

Potreby Lazára boli také malé, že by stačilo boháčovi 

povedať sluhom iba slovo, aby mu pomohli, nasýtili 

ho, ošetrili mu rany, zaodiali ho, a to by stačilo. 

Bohužiaľ, boháč sa nikdy neodhodlal k tomu, aby 
pomohol Lazárovi. 

Hriech, za ktorý boháč trpí po smrti, nebolo to, 

že prikázal vyhodiť Lazára zo svojho domu. Netrpel 

ani za to, že kričal na Lazára, alebo že ho preklínal. 
Hriechom, za ktorý boháč trpí po smrti bolo to, že 

nevenoval Lazárovi ani najmenšiu pozornosť. Bol to 

hriech ľahostajnosti a zanedbania, čiže spáchal hriech 

tým, že neurobil niečo, čo bol povinný urobiť. 
Hriech, ktorý spáchal boháč, opakuje sa 

neustále. Aj dnes je mnoho ľudí, ktorí hrešia 

ľahostajnosťou. 
Treba sa teda vo svetle dnešného Evanjelia 

opýtať seba samého: nechápem niekedy iných ľudí 

tak, ako chápal boháč toho úbohého Lazára? Nie som 

chorý na chorobu, ktorá sa menuje „bezcitnosť“? 
Počas prvej návštevy do Spojených štátov 

v homílii 2. októbra 1979 na štadióne v New Yorku, 

Sv. Otec Ján Pavol II. okrem iného povedal tieto 

slová: „Nemôžeme stáť nečinne, tešiť sa a užívať 

vlastné bohatstvá a dar slobody vtedy, keď v tom 
istom čase v akomkoľvek mieste na zemi, chudobný 

Lazár XX. st. stojí a klope na naše dvere. Vo svetle 

Kristovho podobenstva bohatstvo a sloboda označujú 

výzvu k špeciálnej zodpovednosti… Bohatý človek 

z dnešného Evanjelia a Lazár, obaja sú ľudskými 

bytosťami, oboch stvoril Boh na svoj obraz a podobu, 
oboch z nich vykúpil Kristus za veľkú cenu svojej 

vlastnej krvi… Chudobní ľudia z Ameriky i z celého 

sveta sú vašimi bratmi a sestrami v Kristovi. Nikdy 
nemôžete byť spokojní, ak sa s nimi budete deliť iba 

s omrvinkami, ktoré padajú z vašich stolov“. 
To, čo povedal Sv. Otec Ján Pavol II. 

Američanom, vzťahuje sa na každého z nás. 

Chudobný Lazár, ktorý dnes nadobúda rôzne podoby: 

chudobných, chorých, hladných, ľudí bez domova, 

alkoholikov, narkomanov… stojí a klope na naše 

dvere a prosí o pochopenie, pomoc a dobroprajnosť. 

Neodháňajme ho, neignorujme, neberme ho 

ľahostajne, nedeľme sa s ním iba o omrvinky, ktoré 

padajú z našich stolov. 
Ktosi povedal takú zaujímavú vetu, že nikto 

nie je taký chudobný, aby nemohol pomôcť druhému 

človeku. Sme bohatí! Dokonca si nevieme predstaviť, 

ako veľmi sme bohatí! Možno neoplývame 

materiálnymi bohatstvami, ale máme srdce, ústa, 

ruky. Núdznym ľuďom môžeme preukazovať našimi 

srdcami lásku, porozumenie, súcit.  Môžeme k nim 
vystrieť svoje ruky, keď im poskytneme svoju pomoc. 
Dobrými a milými slovami, ktoré vyslovia naše ústa, 

môžeme im dodávať odvahy, dvíhať ich na duchu, 

liečiť ich duchovné rany… 
Zakončime túto úvahu modlitbou Matky Terezy 

z Kalkaty: 
„Pane, otvor naše oči, aby sme v našich bratoch 

a sestrách spoznali Teba. 
Pane, otvor naše uši, aby sme počuli plač a volanie 
hladných, zmrznutých, zdesených a stratených. 
Pane, otvor naše srdcia, aby sme sa dokázali milovať 

navzájom tak, ako si nás Ty miloval.“ 
(Upravené podľa gr.- kat.  farnosť Nitra)

 



 
Liturgický prehľad: 26. septembra – 2. októbra 2022 

 

 

 „Robiť dobro bez Božej pomoci je takisto nemožné ako nechať v noci svietiť slnko“  
(Sv. Terézia z Lisieux) 

 

 

 
Pozývame na každodenné slávenie Eucharistie. 

 

liturgický deň čas Miesto kňaz Úmysel 
Pondelok - 26. septembra 
Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov 
Spomienka 

18:30 Jarovnice K † rodičov 

Utorok  - 27.septembra 
Sv. Vincenta de Paul, kňaza 
Spomienka 

17:00 Osada K † Melánia 

18:30 Jarovnice F † Alžbeta Melkovičová 

Streda - 28. septembra 
Sv. Václava, mučeníka 
Spomienka 

18:30 Močidľany K † Kristína Tkáčová 

Štvrtok - 29. septembra 
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, 
archanjelov      Sviatok 

17:00 Daletice K † Mária 

Piatok - 30. septembra 
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
Spomienka 

17:00 Osada F ZBP Milan Kukurica s rod.  
a uzdravenie Martina 

18:30 Jarovnice K † Vladimír, Mária, Ján Trišč 
Prvá sobota - 1. októbra 
Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky 

Cirkvi        Spomienka 
Večerné omše sú s platnosťou na nedeľu 

09:00 Osada K ZBP RB a BBSJ 

18:00 Jarovnice F † rod. Stanková 

 
2. októbra 2022 

DVADSIATA SIEDMA 
NEDEĽA 

V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

08:00 Močidľany F † Anna Molčanová ( 1. výr. ) 

9:15 Daletice K ZBP rod. Anderková, 

Talianová, Jančušová 
10:30 Osada K † Regína, Andrej rod. Popušová 
10:30 Jarovnice F ZBP Mária 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 
PO JA Monika Petrušová  Ninka Stanková 
UT RO Marta Digová  Lenka Giňová 
 JA Mária Novotná  Saška Tuptová 
ST MO Marcela Novotná  Juliana Novotná 
PIA RO Slávka Popušová  Lenka Giňová 
 JA deti  deti 
SO JA Mária Stanková birmovanci Saška Badaničová 
NE  MO Mária Ružbarská Ľubomír Váhovský Marcela Novotná 
 RO Drahuša Peštová Václav Žiga Mária Popušová 
 JA Monika Kališová Peter Kališ Laura Kališová 

https://www.citaty.emamut.eu/citat/sv.-pater-pio/3918


 
Liturgický prehľad: 3. októbra – 9. októbra 2022 

 
liturgický deň čas miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 3. októbra 
Sv. Dionýza Areopagita, biskupa 
a mučeníka 
Spomienka 

18:00 Jarovnice K † Jozefína , František 

Utorok -4.októbra 
Sv. Františka Assiského, diakona, 
zakladateľa rehole františkánov 
Spomienka 

17:00 Osada K † Aladár a Margita 

18:00 Jarovnice F † František a Veronika Roboví 

Streda - 5. októbra 
Sv. Faustíny Kowalskej, panny 
Spomienka 

18:00 Močidľany K † Anton (2. výr.) 

Prvý štvrtok - 6. októbra 
Sv. Bruna, kňaza 
Spomienka 

15:00 JA / OS  Adorácia 

18:00 Jarovnice  ZBP  BBSJ a RB 

Prvý piatok - 7. októbra 
Ružencovej Panny Márie 
Spomienka  

08:00 Močidľany F † Božena Lazoríková 
17:00 Daletice K † Ladislav (1. výr.) 
17:00 Osada F † rod. Kalejová  
18:00 Jarovnice K † Juraj (1. výr.) 

Sobota - 8. októbra 
Sv. Pelágie z Antiochie, mučenice 
Spomienka 
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu  

18:00 Jarovnice K † Marta 

 
9. októbra 2022 

DVADSIATA ÔSMA 
NEDEĽA 

V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

08:00 Močidľany K ZBP Terézia (55.r.) 

09:15 Daletice F ZBP rod. Kočanová 

10:30 Osada F † Ladislav Bilý  (1.výr.) 

10:30 Jarovnice K ZBP rod. Kostolníková, 

Karabinošová 
 

„Boh nám niekedy niečo vezme, pretože nám pripravuje niečo lepšie, čím ho viac oslávime“  
(Sv. Faustína Kowalská) 

 

 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 
PO   JA Helena Krescanková  Deniska Olejárová 
UT RO Jana Giňová  Lenka Giňová 
 JA Terézia Troščaková  Dominika Ružbarská 
ST MO Mária Ružbarská  Mária Kandrová 
ŠT JA Monika Kandrová  Denisa Samselyová 
PIA MO Anna Tuptová  Mária Lukáč - Jacková 
 RO Božena Bilá  Lenka Giňová 
 JA deti  deti 
SO JA birmovanci birmovanci Saška Tuptová 
NE MO Marcela Novotná Anton Ružbarský Juliana Novotná 
 RO Július Bolvan  Marta Bilá Lenka Giňová 

 JA Adriana Kandrová Anton Konečný Ivana Krescanková 


