
 
Oznamy: 
 
1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 
 
František Škvarko    100,00 € 
Rod. Huľová     100,00 € 
Stanislav Gaľa      50,00 € 
Rod. Novotná      50,00 € 
 
Zbierka na charitu: 
Jarovnice     319,00 € 
Močidľany     180,00 € 
Daletice       60,00 € 
Osada        45,00 € 
 
Zbierka dobročinné diela sv. Alžbety 100,00 € 

 
2.V našich kostoloch máte možnosť si zakúpiť 

vianočné oblátky. Cena jedného balíčka 3,00 €. 

Nekupujete iba oblátky, ale kúpou týchto 

oblátok podporujete mariánsku svätyňu a  
výstavbu nového vonkajšieho oltára 
v Obišovciach. 

 
3. Košická arcidiecéza spolu s cestovnou 
agentúrou Awertravel organizuje Púť po 

stopách sv. Charbela, Pána Ježiša a sv. Pavla 
do Libanonu. Púť sa bude konať v dvoch 
termínoch v dňoch 20.-27.03.2023. Cena púte je 

1130,00 €. Blížia sa Vianočné sviatky, kedy sa 

navzájom obdarovávame, preto môžeme svojim 

blízkym, ktorí túžia navštíviť tieto vzdialené 

vzácne miesta, pomôcť splniť si ich sen. Aj keď 
púť do Libanonu je finančne náročná, nemusí to 

byť nesplniteľný sen. Viac o programe púte sa 

môžete dočítať na našej farskej internetovej 

stránke.  
 

4. Zimné kántrové dni: 7., 9. a 10. decembra, 
záväzný je jeden deň. 
Obsah: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; 

duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť 

vo svete. 
 

5. Svoje úmysly sv. omši na nový rok 2023 

môžete  zapísať v  kancelárii farského úradu po 

sv. omši. Zvyk dávať 12 sv. omší za zosnulých 

nemôžeme prijať. Obráťte sa na kňazov na 

dôchodku, misionárov alebo rehoľníkov. V nedele 
berieme úmysly na životné jubilea a rôzne 

výročia. Ďakujeme za pochopenie. 
 
 

 
6. V tomto adventnom období vás pozývame na 

rorátne sv. omše. Z tohto dôvodu upozorňujeme 
na malú zmenu času sv. omší.  

 
7. Základným predpokladom na dobrú sv. 

spoveď je úmysel vrátiť sa k Bohu, ako to 
urobil Márnotratný syn a vyznanie svojich 
hriechov so skutočnou a úprimnou ľútosťou 

Ježišovmu zástupcovi, kňazovi. Pred svätou 

spoveďou úprimne oľutuj svoje 

hriechy. Podstatný prvok obrátenia zo strany 

hriešnika je dokonalá ľútosť, jasné a pevné 

odmietnutie, zrieknutie sa hriechu spojené 

s rozhodnutím vyhnúť sa hriechu preto, že Boha 

chcem milovať. 
 

 
 

Rozpis spovedania pred Vianočnými 

sviatkami 2022 v našom dekanáte: 
 

ŠTVRTOK 
15.12.2022 DALETICE            (2) 17:30-18:00 

 
PIATOK 
16.12.2022 

JAROVNICE – 
Osada                      (4) 16:00-17:00 

OSTROVANY(4) 18:00-19:00 

SOBOTA 
17.12.2022 
 

RAŽŇANY            (6) 09:00-10:30 

HERMANOVCE   (5) 09:00-10:30 

SABINOV            (11) 14:00-18:00 
NEDEĽA 

18.12.2022 SABINOV            (11) 14:00-18:00 

PONDELOK 
19.12.2022 

UZ. ŠALGOV        (2) 18:00-19:00 
Š. MICHAĽANY   (9) 18:00-19:30 

UTOROK      
20.12.2022 

UZOVCE               (2) 17:30-19:00 

SOKOLOVCE       (2) 17:30-19:00 
BODOVCE            (2) 17:30-19:00 
JUR                        (3) 17:30-19:00 

RATVAJ                (1) 17:30-19:00 

HUBOŠOVCE       (1) 17:30-19:00 

STREDA 
21.12.2022 

JAROVNICE        (5) 18:00-19:00 

PEČOVSKÁ N.V.  (6) 18:00-19:30 

 
Prosíme Vás o dôkladnú prípravu pred 

svätou spoveďou. 
 



 
   

 
 

            4. decembra 2022            25/2022 
           Druhá adventná nedeľa    XIV. ročník
            

 
V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky. 

 
Návrat je naše víťazstvo. 

  
Do farnosti prišiel nový 

pán farár. Hneď v prvú nedeľu 

predniesol tak vzletnú a 

hodnotnú homíliu, že sa 

nenašiel jediný človek, čo by 

nového pána farára nebol 

hodnotil na výbornú. – Takého 

farára sme ešte nemali, – 
konštatovali v celej farnosti a 

tešili sa na druhú nedeľu. Pán 

farár z ambóna aj na druhú 

nedeľu predniesol rovnako vzletnú a hodnotnú 

homíliu, ale ľudia už neboli takí nadšení ako 

pred týždňom. Celý týždeň si veriaci hovorili o 

svojom novom farárovi, ale pritom nechápavo 

krútili hlavami. Počas tretej nedele pán farár 

znova predniesol vzletnú a hodnotnú homíliu. 

Ľudia však už počas nej sa pozerali po sebe, 

usmievali sa a krútili hlavami. Prečo? Pretože 

nový pán farár už tretiu nedeľu po sebe povedal 

tú istú homíliu. V nedeľu popoludní sa za 

pánom farárom vybrala farská rada s jedinou 

otázkou: – Pán farár, prečo už tretiu nedeľu 

kážete tú istú homíliu? – Pán farár si otázku 

vypočul a odpovedal otázkou: – Prosím vás, 

prečo by som mal kázať niečo iné, keď stále 

nevidím, žeby ste začali vo svojom živote 

uskutočňovať slová z prvej homílie? 
Chceme aj my po dnešnom vypočutí slov 

Jána Krstiteľa: „Robte pokánie, lebo sa 

priblížilo nebeské kráľovstvo“ (Mt 3,2) – 
pochodiť podobne? 
       Ján Krstiteľ hovorí jasne a zrozumiteľne. 

Jeho slová nie sú adresované len jeho 
súčasníkom, ale rovnako nám dnes a všetkým, 

čo budú chcieť nasledovať Ježiša Krista. Je to  

výzva k návratu života podľa 

slov Pána Ježiša. Ján Krstiteľ 

hovorí o našom návrate ku 

Kristovi v tom zmysle, že 

máme uznať Boha za jediného 

Pána a otvoriť mu srdce, aby v 
nás mohol pôsobiť. Jánov hlas 

v judejskej púšti je návodom, 

aby sme sa mohli stať 

účastníkmi spásy, ktorú pre nás 

pripravil Pán Ježiš. 
Tohoročný Advent môže byť náš 

posledný. Nevieme. Je správne, keď ho 

prijímame ako posledný. Sme rozhodnutí vrátiť 

sa k Ježišovi. Vieme, že toto je správne, dobré a 

výhodné pre nás. Je to aj prianie Jána Krstiteľa 

z evanjelia. A preto, že veríme v moc Božieho 

slova, sme presvedčení, že toto od nás právom 

očakáva náš Ježiš.  
V inej farnosti prišiel po dlhej homílii    

za kňazom muž s prosbou: – Vyspovedajte ma, 
prosím! – Kňaz bol zvedavý, čo ho pohlo ku 

sviatosti zmierenia po rokoch. Muž povedal: – 
Bola to vaša dlhá kázeň. Keď ste po 30 

minútach povedali, to bola prvá polovica mojej 
kázne a teraz prejdem do druhej časti, povedal 

som si, že tak je to aj s mojím životom. Prvú 

časť mám za sebou a teraz musí začať iná, 

lepšia. Musím sa vrátiť k Bohu.  
       Návrat je naše víťazstvo. Nečakáme, že 

nás k návratu bude niekto tlačiť, presviedčať 

alebo prosiť. Je to predsa naša povinnosť. Je 

správne, že si z homílie odnášame chuť návratu 

k Bohu. Návraty bývajú často neopakovateľné. 

Je správne, že aj v ťažkej situácii sme schopní 

povedať Bohu svoje „áno“.   
    (Upravené podľa: internetu)

 

 



 
Liturgický prehľad: 5. decembra– 11. decembra 2022 

 

 
„Popravde sa patrí nazvať mužnosťou, keď niekto sám nad sebou zvíťazí, keď premôže hnev.“ 

(Sv. Ambróz) 
 

 

liturgický deň čas Miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 5. decembra 
Sv. Barbory, panny a mučenice 
Spomienka 

11:30 Jarovnice K † Filoména, Konštantín, Peter 

Utorok – 6. decembra 
Sv. Mikuláša, biskupa 
Odpustová slávnosť Daletice 

17:00 Osada K † Štefan Diga 

18:00 Daletice F Za farnosť 

Streda - 7. decembra 
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
Spomienka 

06:30 Jarovnice F Za farnosť 

Štvrtok - 8. decembra 
Nepoškvrnené počatie Panny Márie,  
Slávnosť, Prikázaný sviatok 

10:30 Močidľany K † Mária Urvinitková 
17:00 Osada K † František Kaleja 
17:00 Daletice F † Imrich, Ondrej, rodičia 
18:00 Jarovnice F † Marcel Sedlák (30. výr.) 

Piatok - 9. decembra 
Sv. Chuan (Ján) Diego od Guadalupe 
Spomienka 

17:00 Osada F † Viera, Eva, Verona, Alena, 
Marek, František 

18:00 Jarovnice K ZBP Branislav 

Sobota - 10. decembra 
Sv. Eulálie, mučenice 
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu 

18:00 Jarovnice F † Bartolomej, Margita 

 

11. decembra 2022 
TRETIA ADVENTNÁ 

NEDEĽA 
( Gaudete – radostná ) 

08:00 Močidľany K ZBP František a Žofia 

09:15 Daletice F ZBP rod. Ľubocká 

10:30 Jarovnice K ZBP Milan (kňaz) 

10:30 Osada F † František 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 
PO JA ruženčiari  ruženčiari 

UT RO Naďa Bilá  Erika Bilá 
JA Monika Petrušová  Ninka Stanková 

ST JA ruženčiari  ruženčiari 

ŠT 
MO Anna Tuptová Anton Ružbarský Mária Lukáč-Jacková 
RO Július Bolvan Drahuša Peštová Mária Popušová 
JA Jaroslava Jacková Anton Konečný Monika Kandrová 

PIA 
RO Kristína Duždová  Lenka Giňová 
JA deti  deti 

SO JA birmovanci birmovanci birmovanci 

NE  
MO Marcela Novotná Stanislav Ružbarský Dominika Ružbarská 
RO Václav Žiga Marta Bilá Slávka Popušová 
JA Mária Novotná Denisa Samselyová Saška Tuptová 



 
Liturgický prehľad: 12. decembra –18. decembra 2022 

 
liturgický deň čas miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 12. decembra 
Bl. Otílie, panny a mučenice 
Spomienka 

11:30 Jarovnice K † Andrej a Žofia 

Utorok -13. decembra 
Sv. Lucie, panny a mučenice 
Spomienka 

17:00 Osada K † Brayen Kaleja 

18:00 Jarovnice F † Anton Mesároš 
Streda - 14. decembra 
Sv. Jána z Kríža, 
kňaza a učiteľa Cirkvi 
Spomienka 

18:00 Močidľany K † František , Margita, Anton 

Štvrtok - 15. decembra 
Sv. Dušana, biskupa 
Spomienka 

06:30 Jarovnice K † Gizela a Jozef 

18:00  Daletice F ZBP rod. Skybová 
Piatok - 16. decembra 
Sv. Adelhaidy, cisárovnej 
Spomienka  

17:00 Osada F † Helena a Bartolomej Bilý  

18:00 Jarovnice K † rod. Karabinoš, Kostolník 
Sobota - 17. decembra 
Sv. Jána z Mathy, rehoľníka 
Spomienka 
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu 

18:00 Jarovnice F † Mária, Alžbeta, Ján Smolko 

 
18. decembra 2022 

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ 
NEDEĽA 

 

08:00 Močidľany F †Anton Koprus, Bernard,  rodičia 

09:15 Daletice K ZBP Helena 

10:30 Osada K † Agnesa Miková 

10:30 Jarovnice F ZBP rod. Janusová 

 
„Ak máme robiť pokroky, musíme pred naším Bohom umlčať svoj jazyk i svoje chúťky, lebo Boh 

počúva jedine reč mlčiacej lásky.“ (Sv. Ján z Kríža) 
 

 
Pozývame na každodenné slávenie Eucharistie. 

 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 
PO   JA ruženčiari  ruženčiari 

UT RO Marta Digová  Naďa Bilá 
JA Ivana Krescanková  Saška Badaničová 

ST MO Mária Lukáč-Jacková  Dominika Ružbarská 
ŠT JA ruženčiari  ruženčiari 

PIA RO Božena Bilá  Kristina Duždová 
JA deti  deti 

SO JA birmovanci birmovanci birmovanci 

NE 
MO Mária Kandrová Jozef Kolarčík Juliana Novotná 
RO Július Bolvan Mária Popušová Lenka Giňová 
JA Monika Kališová Peter Kališ Laura Kališová 


