Oznamy:
1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary:
Z krstu Mathiasa Trišča
Zo sobáša Dávida a Denisy
Zo sobáša Mareka a Márie
Zo sobáša Lukáša a Martiny
Z pohrebu Brajena Kaleju
František Kostolník
Mária Kovaľová

100,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
100,00 €
50,00 €

Na kostol Povýšenia sv. Kríža v Močidľanoch
Bohuznámy
150,00 €
Mária Kovaľová
50,00 €
Bohuznámy
100,00 €

Zbierka na Misie:
Jarovnice
Močidľany
Daletice
Osada

467,00 €
236,00 €
85,80 €
41,20 €

Sviečka za nenarodené deti
120,00 €

2. Všimnite si zmenu času sv. omší v pondelok.

3. Ešte tri dni, 6., 7. a 8. novembra, môžeme
pomôcť dušiam v očistci získať úplné odpustky.
Naša pomoc dušiam v očistci nikdy neostane
bez odmeny. Oni nám to vrátia, keď budeme
potrebovať pomoc my.
"Na dušičky pamätajme, z očistca im pomáhajme,
budú nám tiež pomáhať, keď budeme skonávať."

4. Od poludnia 8. do polnoci 9. novembravýročie posvätenia lateránskej baziliky, môže za
zvyčajných podmienok získať úplné odpustky
veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny
chrám a tam sa pomodlí Otče náš a Verím
v Boha.

5. V Nedeľu Krista Kráľa sa vo všetkých
farských kostoloch pred vyloženou Sviatosťou
oltárnou koná obnova zasvätenia ľudského
pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní
modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia
na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky.

6. Všetci birmovanci v osade budú mať prvé
stretnutie v piatok 11.11.2022 po sv. omši.


7. Slávnosť Krista Kráľa zaviedol pápež Pius
XI. v roku 1925, aby predstavil vládcom sveta
kresťanskú protiváhu Cirkvi. Sviatok má hlásať
svetu, že Kristovo kráľovstvo majú ochotne
uznať národy i jednotlivci. Pápež nariadil, aby
sa v tento deň konalo zasvätenie celého
ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu. Tento sviatok sa najskôr slávil v
poslednú októbrovú nedeľu. Po reforme
liturgického kalendára dostal miesto na konci
cezročného obdobia, teda na konci liturgického
roku. Tým sa vyzdvihuje aj jeho eschatologický
charakter (gr. eschaton – týkajúci sa posledných
vecí a udalostí).
(Patrik Adam)

8. Modlitba zasvätenia ľudského pokolenia
Božskému Srdcu:
K. Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia,
vzhliadni na nás, pokorne kľačiacich
pred tvojim oltárom:
Ľ. Tvoji sme a tvoji chceme zostať.
K. Aby sme sa mohli s tebou
ešte vrúcnejšie spojiť,
Ľ. každý z nás sa dnes dobrovoľne
zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu.
K. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali,
mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami
a odmietli ťa.
Ľ. Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu,
a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu.
K. Pane, buď kráľom nielen svojim verným,
ktorí ťa nikdy neopustili,
ale aj márnotratným synom a dcéram;
Ľ. daj, aby sa čím skôr vrátili
do otcovského domu
a nezahynuli hladom a biedou.
K. Pane, buď kráľom i tým,
ktorých od teba odlúčili
mylné názory a rozkolníctvo;
Ľ. priveď ich naspäť do prístavu pravdy
a k jednote viery,
aby bolo jedno stádo a jeden pastier.
K. Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť,
všetkým národom poriadok a pokoj;
nech zo všetkých končín zeme
zaznieva jeden hlas:
Ľ. Sláva Božskému Srdcu,
ktoré nám prinieslo spásu;
jemu česť a chvála naveky.
V. Amen

6. novembra 2022
Tridsiata druhá nedeľa
v cezročnom období

23/2022
XIV. ročník

S úprimným srdcom hľadáme tvoju tvár, Pane.

Modlime sa stále.
Deti, ktoré nechcú jesť, vedia
povedať: Keby stačilo len raz za rok,
čo -raz za mesiac sa najesť! Vieme,
že to je nemožné. Ba čo viac,
doporučuje sa pravidelná strava
viackrát za deň. Takýmto deťom sa
podobajú aj dospelí, keď sa jedná o
stravu duše. Tak ako potrebuje telo
pravidelný prísun kalórií a vitamínov,
je potrebné venovať pozornosť aj
posile duši. Nie je možné len raz za
rok, prípadne, len raz za mesiac
spomenúť si na svoju dušu. Preto
platí aj cirkevný príkaz: V nedeľu a v prikázaný
sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši.
O každodennej modlitbe nemáme takýto
príkaz. Kresťan si uvedomuje, že má povinnosť
aj o každodennú starostlivosť o dušu. Keď viem
nasýtiť telo viackrát za deň, doporučuje sa aj
viackrát za deň si nájsť čas na krátku modlitbu.
Nikde nie je napísané, koľko sa máme modliť
ráno, na obed a večer. V praxi kresťanského
života sa osvedčilo, že ráno je potrebné venovať
čas prosebnej modlitbe. Prosíme o pomoc,
ochranu do nového dňa. Na obed je to krátke
zastavenie, ktoré nás má posilniť vytrvať v
dobrom predsavzatí vo svojom živote. Večerná
modlitba má sa niesť v duchu poďakovania za
dary a milosti končiaceho dňa. Koľko a čo sa
modliť? Porovnajme to k posile tela - jedlu.
Starší a tí, ktorí viacej a ťažko pracujú,
potrebujú väčší prísun potravy pre telo.
Aj v duchovnom živote malo by to byť
podobné. Ten, kto je vystavený väčším útokom
hriechu, tiež starší, mal by modlitbe venovať
viac času. Vieme, že je zdravý aj pestrý
jedálniček. Jednotvárna strava prestáva tešiť i
keď splní svoj účel. Tak je to aj s modlitbou.

Pravidelná strava pre dušu má byť
pestrá. Nie iba základné modlitby
"Otčenáš",
"Zdravas",
"Verím",
"Sláva" a podobne. Môžu to byť ďalej
desiatok ruženca, litánie, úryvok zo
Svätého písma, krížová cesta,
modlitby z modlitebníkov, vlastné
modlitby,
piesne
a
prípadne
kombinácia. Vtedy sa vyhneme
monotónnosti, stratí sa bezduchosť a
vytvorí sa pestrosť, ktorá priťahuje. A
to nám pripomína dnešné evanjelium,
keď apoštoli sa obracajú na Ježiša s
prosbou: „Daj nám väčšiu vieru" (Lk 17,5).
Pán Ježiš pripravuje apoštolov na
misionársku cestu. Majú priniesť učenie Ježiša
svetu. Ježiš vie, čo ich na ceste čaká. Skôr, ako
spoznajú ťažkosti, sám ich na ne pripravuje.
Hovorí: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia,
ale beda tomu, skrze koho prichádzajú!" (Lk
17,1). Apoštoli sú muži, ktorí poznajú život.
Ježiš však zdôrazňuje, že ani oni v živote
misionára nebudú uchránení od pohoršení.
Varuje ich, aby pohoršenia nepochádzali od
nich samých. Výstraha o mlynskom kameni sa
neskôr
plní
na
apoštolovi
Judášovi
Iškariótskom. Na Ježišove slová si iste
spomenul apoštol Peter, keď apoštol Pavol ho
napomína. A tak sa plnia slová: „Keď sa tvoj
brat prehreší, pokarhaj ho" (Lk 17,3).
Apoštoli si uvedomili nielen význam
svojho poslania, ktorým ich poveruje Ježiš, ale
aj ťažkosti, ktoré ich pri plnení čakajú. A to si
uvedomujeme aj my, ktorých dnes posiela Ježiš
ako misionárov do rodín, farností, na
pracoviská...
Modlime sa stále. Nedajme sa znechutiť.
Vytrvajme! (Upravené podľa: ThDr.Ľubomíra Stančeka)

Liturgický prehľad: 7. novembra – 13. novembra 2022
liturgický deň

čas

Miesto

kňaz

Úmysel

Pondelok - 7. novembra
Sv. Engelberta, mučeníka
Dušičková oktáva

10:30 Močidľany

S/M

18.00 Jarovnice

K

† Jozef Dvorský

Utorok - 8. novembra
Sv. Bohumíra, biskupa
Dušičková oktáva

17:00 Osada

K

ZBP Ľudovít a Irena s rod.

18:00 Jarovnice

F

† Anton Nemčík (4. výr.)

18:00 Močidľany

K

† Konštantín a Pavlína

17:00 Daletice

F

† rod. Halušková, Krivá

17:00 Osada

F

† Dušan Pešta s rod.

18:00 Jarovnice

K

† rod. Kandrová, Tuptová

18:00 Jarovnice

F

† rod. Kundríková, Kolcúnová

08:00 Močidľany

K

ZBP RB a BBSJ

09:15 Daletice

F

ZBP Stanislav, rod. Krivá

10:30 Jarovnice

K

ZBP Erik s rod.

11:30 Osada

F

† Milan Popuša

Streda - 9. novembra
Výročie posviacky Lateránskej
baziliky
Sviatok
Štvrtok - 10. novembra
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa
Cirkvi
Spomienka
Piatok - 11. novembra
Sv. Martina z Tours, biskupa
Spomienka
Sobota - 12. novembra
Sv. Jozafáta, mučeníka
Spomienka
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu

13. novembra 2022
TRIDSIATA TRETIA
NEDEĽA
V OBDOBÍ CEZ ROK

„Tak ako listy stromov, tak aj my odpadneme a vrátime sa domov k Otcovi svojmu, k Mame.“
(Daniel Hevier)
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Prvé čítanie
Katarína Jusková
Jana Giňová
Ivana Krescanková
Mária Lukáč - Jacková
Naďa Bilá
deti
birmovanci
Anna Tuptová
Julius Bolvan
Monika Kališová

Druhé čítanie

birmovanci
Stanislav Ružbarský
Drahuša Peštová
Peter Kališ

Prosby
Jolka Benková
Lenka Giňová
Ninka Stanková
Marcela Novotná
Erika Bilá
deti
birmovanci
Juliana Novotná
Kristína Duždová
Laura Kališová

Pozývame na každodenné slávenie Eucharistie.

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

Pondelok - 14. novembra
Sv. Teodota, mučeníka
Spomienka
Utorok - 15. novembra
Sv. Alberta Veľkého, biskupa
a učiteľa Cirkvi
Slávnosť
Streda - 16. novembra
Sv. Margity Škótskej, kráľovnej
Spomienka
Štvrtok - 17. novembra
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Slávnosť - Košická katedrála
Piatok - 18. novembra
Výročie posviacky bazilík sv. Petra
a sv. Pavla, apoštolov
Spomienka
Sobota - 19. novembra
Sv. Rafaela od Jozefa, rehoľníka
Spomienka

čas

miesto

Úmysel

kňaz

† Kristína Tkáčová

11:30

Jarovnice

K

17:00

Osada

F † Melánia

18:00

Jarovnice

K † Helena a Vincent

18:00

Močidľany

F

17:00

Daletice

F † Jozef

† Alžbeta Jacková (1. výr.)

17:00 Osada

F

† Viera, Ladislav, Jozef, Zuzana

18:00 Jarovnice

K

ZBP Alžbeta Janusová

18:00

Jarovnice

K

† Ján, Žofia, Ján

08:00

Močidľany

F

ZBP František a Kristína
(60 r. manželstva)

09:15

Daletice

K

† Andrej, Marián, rodičia

10:30

Osada

K

ZBP Mária Paločková (80 r.)

10:30

Jarovnice

F

ZBP František (65.r.) s rod.

Večerná omša je s platnosťou na nedeľu

20. novembra 2022
TRIDSIATA ŠTVRTÁ
NEDEĽA

NÁŠHO PANA JEŽIŠA
KRISTA KRÁĽA

„Nič z toho, čo na svete vlastníme, nenasýti náš hlad po večnosti! Veriť v Ježiša znamená:
uznať ho za stred a zmysel nášho života.“ (Pápež František)
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Prvé čítanie
Mária Kropuchová
Marta Digová
Adriana Kandrová
Mária Ružbarská
Božena Bilá
deti
birmovanci
z rodiny jubilantov
Július Bolvan
Mária Novotná

Druhé čítanie

birmovanci
z rodiny jubilantov
Marta Bilá
Anton Konečný

Prosby
Katarína Jusková
Mária Popušová
Deniska Olejárová
Dominika Ružbarská
Lenka Giňová
deti
birmovanci
z rodiny jubilantov
Slávka Popušová
Zuzana Kundríková

...a Jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené!

