
 
1. Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 
 

Koledníci Dobrej Noviny           1820,00 € 
Zbierka v osade na kostol   644,30 € 
Zo svadby Aleša a Martiny    20,00 € 
Zo svadby Jozefa a Petry     20,00 € 
Florián Giňa     400,00 € 
Rod. Novotná č. 100   300,00 € 
Janka Marcinčinová   200,00 € 
František Janus    100,00 € 
Kristína  Samselyová     50,00 € 
Rod. Kalejová č.387     50,00 € 
3 x Bohuznámy  (Močidľany)               100,00 €                                     
Na reštaurovanie bočných oltárov prispeli: 
Rod. Novotná     500,00 € 
Rod. Kočanová    200,00 € 
Ľuboš Novotný    500,00 € 
Chceme sa poďakovať rodinám Triščovej, 

Miškufovej a p. Márii Juhásovej za poskytnutie 

vianočných stromčekov do našich kostolov. 
 

2. Trojkráľová voda na požehnanie príbytkov 

bude k dispozícií v každom kostole na Zjavenie 
Pána (6.1.). Modlitba požehnania domu: 
Velebíme ťa , Bože, náš Otec, že dávaš bývať tejto 

rodine v tomto dome. Udeľ členom tejto rodiny 
hojnosť darov Ducha Svätého a milosť svojho 

požehnania, aby všetci, ktorí bývajú v tomto 
dome, i tí, ktorí budú do tohto domu prichádzať, 

pocítili lásku i pokoj, ktoré pochádzajú od Teba. 
Skrze Krista, nášho Pána. Amen 

 
3. Blíži sa veľké jubileum nášho farského kostola 

a to v roku  2024 bude oslavovať 500 rokov od 
postavenia. Tu na tomto najkrajšom mieste kde  

býva Boh, môže každý jeden z nás, každá rodina, 

všetky vekové skupiny, nabrať a načerpať toľko 

síl pomoci a milostí, aby sme dobre prežili celý 

život. Naši predkovia dokázali v ťažkých časoch 

postaviť nádherný chrám a našou radosťou je ho 

stále zveľaďovať. V tomto roku plánujeme už 

osadiť vežové hodiny a inštalovať bočné oltáre. 

Nech Pán požehná toto dielo, aby sme sa vedeli aj 
duchovne pripraviť na túto jedinečnú slávnosť. 

 
 

 
4. Odpustová slávnosť sv. Antona, pustovníka 

bude v nedeľu 15. januára 2023. Hlavným 

celebrantom a kazateľom bude Sabinovský 

dekan Marek Haratim, rodák z Udavského. 
O 10:00 hod. Vás pozývame na akadémiu. Kto 

chce pomôcť s prípravou akadémie nech príde 

9.1.2023 o 17:00 do farského kostola. 
 

5. Dňa 1. januára je „Svetový deň pokoja“. 

Pamätajme v modlitbách na tých čo trpia vo 
vojnách a modlíme sa za pokoj a mier vo svete. 

Kto sa 1. januára zúčastní verejnej pobožnosti 

spievaním, alebo recitovaním hymnu: „Príď 

Duchu Svätý...“, môže získať za obvyklých 

podmienok úplné odpustky. 
 

6.  Štatistika 2022  
           Krsty:     250 
 Sobáše:   36 
 Pohreby: 32 z toho zaopatrených: 22 
 Počet prvoprijímajúcich:  59 
 Rozdaných sv. prijímaní:  55.000 
 Pomazanie chorých:          43 
 Návrat do cirkvi                 4 
 Vystúpenie z cirkvi           115 
 
Končí sa rok 2022. Preto sa chcem z celého srdca 

poďakovať všetkým, ktorí sa s ochotou zapájali do 

celoročných farských aktivít: kaplánovi Bystríkovi; 

našim sestričkám CJ: Ráchel, Silvii, a Antónii; 

diakonovi Šimonovi, kostolníkom a kostolníčkam; 

kantorom a kantorkám; kurátorom, ekonómkam, 

lektorom, kvetinárkam a aranžérkam; mimoriadnym 

rozdávateľom; modľačkám; tým, ktorí prispievajú 
na kostol nielen finančne, ale aj modlitbou a 

službou; gazdinkám, ktoré upratujú, perú, žehlia, 
pečú a varia dobroty; mužom, ktorí pomáhajú pri 
opravách a úpravách kostolov a fary, redakčnej rade 
pustovníka a v neposlednom rade p. starostovi, 
prednostke, poslancom a celému OcÚ a všetkým 

dobrodincom, ktorých mená pozná iba Pán. 

Ďakujeme aj hudobníkom; detskému zboru a zboru 

mladých a rodičom; našim miništrantom za ich 

službu pri oltári a všetkým, na ktorých som 

zabudol. Nech Vás Pán za všetko odmení svojím 

požehnaním. Pán Boh zaplať a ďakujem za 
spoluprácu.  

Vyúčtovanie farského kostola, filiálok a fary za rok 2022  
 zostatok 2021 príjem výdaj zostatok 2022 

Močidľany  6.256,62 € 17.079,03 € 13.740,00 € 9.595,65 € 
Osada  395,62 € 5.712,00 € 2.666,45 € 3.441,17 € 
Daletice  5.675,00 € 4.083,25 € 3.949,60 € 5.808,65 € 
Jarovnice  -1.435,91 € 52.227,61 € 37.099,07 € 13.692,63 € 



 
   

 
 

          1. januára 2023          1/2023 
        Nový rok            XV. ročník 

   Slávnosť Panny Márie Bohorodičky   
  

  „Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás.“ 
 

 Choď a zapáľ všetko ohňom pokoja!  
 

     Koľkým ste dnes 

pri príležitosti Nového 

roka popriali a koľkí vám? 

Čo tvorilo obsah prianí? 

Iste to, čo si najviac 
ceníte, po čom túžite. 

Prajeme to, čo pokladáme 

za hodnotné, Bohu milé, 

osožné pre dušu. 
      Keď posielal sv. Ignác 

Františka Xaverského ako misionára, povedal 

mu: „Choď a zapáľ všetko!“ Zaiste toto prianie je 
veľké. Dnes, v prvý deň nového roka, je potrebné 

zapriať: „Choďte a zapáľte aspoň niekoľkých 

vierou, nádejou a láskou! Zapaľujte svojimi 

horiacimi srdcami.“ 
      Panna Mária ako Božia Rodička je aj Matkou 

pokoja. Veď práve preto prišiel na svet Boží Syn, 

Ježiš Kristus ako Spasiteľ sveta, aby priniesol do 
našich sŕdc pokoj. Už prorok Izaiáš ho nazýva 

Kniežaťom pokoja. „Bude nazvaný: Zázračný 

radca, Boh mocný, Otec večný, Knieža 

pokoja“ (Iz 9,5). Nie je to len symbol, že sa Ježiš 

narodil v chudobe a bol položený do jasieľ. 

Prišiel pre všetkých ľudí a vieme, že tam kde 

bude chýbať pokoj, tam bude chýbať aj láska a 

tam bude bieda a chudoba. Svet potrebuje pokoj. 
Pravý pokoj môže dať jedine Boh. Ježiš, ktorý 

prijal našu prirodzenosť, nás na život v pokoji 

pripravoval. Spomeňme si na jeho Veľkňazskú 

modlitbu vo večeradle. Modlí sa za pokoj v 

našich srdciach. Je to memento pre každého z 

nás. Nielen pre tých, čo majú v rukách moc a 

rozhodujú o súčasnom a budúcom stave ľudstva. 

Všetci sme oslovení modliť sa za pokoj vo svete. 

Veľkým príhovorom u Boha je práve Panna 

Mária, z ktorej si Boží Syn vzal telo. Slávnosť 

Bohorodičky je mementom, aby svet si 

pripomenul význam pokoja vo svete, a to aj na jej 

príhovor. Jej príhovor už zachránil mnohé duše 

od pekla i od utrpenia na zemi. Sme svedkami, že 

Boh si praje naše modlitby a prosby o pokoj. Že 

je to vec časová, hovorí aj fakt, že pápež Pavol 

VI. vyzval veriacich i svet, aby prvý deň každého 

nového roka bol dňom modlitieb za pokoj. Tak od 

roku 1968 v dnešný deň svet a najmä veriaci 

prosia o dar pokoja. Iste až vo večnosti 

spoznáme, že táto činnosť nebola zbytočná. Ale 

už dnes môžeme povedať, že zabránila mnohým 

vojnovým konfliktom, predišlo sa nejednému 

zbytočnému krviprelievaniu. 
      Ešte pred druhou svetovou vojnou Foerster 

napísal: „Všetko, čo ľudia dnes proti vojne 
hovoria, píšu, je slabé. Pretože vojna to sme my 

sami... tribunály... konflikty... Keď sledujeme 

veci a udalosti okolo seba, vidíme pýchu, 

konflikty, napätie, nenávisť, zlobu...“ Ak má 

zavládnuť pokoj vo svete, musí najprv zvíťaziť 

pokoj v našich mysliach, srdciach, slovách, 

vzťahoch, rodine, obci a meste i národe. Je to 

možné! Keby to tak nebolo, bol by to žiadal od 

nás Boh? A Boh nám dal ešte za vzor a 

orodovníčku Pannu Máriu Bohorodičku. Boh si 

praje, aby sa mohol narodiť už nie v jasliach v 
Betleheme, ale v našich srdciach. Mojom, 

tvojom, našich! 
      Ježiš priniesol posolstvo pokoja. To posolstvo 

je pre naše srdcia. Je správne, aby sme v pokoji 

prežívali svoj život na zemi na oslavu Boha. Tu je 

náš čas vydať svedectvo pokoja našich sŕdc. 
Pokiaľ v našich srdciach nebude Kristov pokoj, 

tak ako bol v srdci Bohorodičky Panny Márie, 

neplníme vôľu Božiu. (Upravené podľa: internetu) 
 

Vaši duchovní otcovia, rehoľné sestry CJ 

a diakon Šimon Vám vyprosujú, aby Vaše 

 



srdcia boli po celý rok 2023 naplnené pokojom, radosťou a láskou. 
 

 
Liturgický prehľad: 2. januára – 8. januára 2023 

 

 
„Ak sa rodina dokáže sústrediť na Krista, on spája a osvetľuje celý rodinný život.“ (Pápež František) 

 

liturgický deň čas Miesto kňaz Úmysel 
Pondelok - 2. januára 
Sv. Bazila a Gregora, biskupov 
a učiteľov Cirkvi, spomienka 

11:30 Jarovnice K † Kristína, Pavol,  
Andrej, Miroslav 

Utorok - 3. januára 
Najsvätejšieho mena Ježiš 
Spomienka 

17:00 Osada F † Melánia  ( 1. výr.) 

18:00 Jarovnice K † rodičov 

Streda - 4. januára 
Sv. Angely z Foligna, rehoľníčky 

Spomienka 
18:00 Močidľany K † Pavlína, Konštantín 

Prvý štvrtok - 5. januára 
Sv. Telesfora, pápeža 
Spomienka 

15:00 Jar / Osada  Adorácia 

18:00 Jarovnice F ZBP rod. Novotná 

Prvý piatok - 6. januára 
ZJAVENIE PÁNA , Troch kráľov 
Slávnosť 
Prikázaný sviatok 

 08:00 Močidľany F † Ján, Helena, Alžbeta 
09:15 Daletice K † Ondrej a Imrich 

10:30 Osada K † Matúš, Milena, Július, 
 rod. Ferková a Peštová 

10:30 Jarovnice F ZBP Mária Triščová 
Prvá sobota - 7. januára 
Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza 
Spomienka 
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu 

09:00 Osada F  

18:00 Jarovnice K † Pavlína a Bartolomej Kravec 
 

8.  januára 2023 
Druhá nedeľa po narodení 

Pána 
KRST PÁNA 

 

08:00 Močidľany K ZBP RB a BBSJ 

09:15 Daletice F ZBP rod. Kočanová 

10:30 Osada K ZBP rod. Triščíková, Novotná 

10:30 Jarovnice F † Ladislav, Martin 
 r. Peštová, Bilá 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 
PO JA Mária Stanková  Ninka Stanková 

UT RO Naďa Bilá  Erika Bilá 
JA Jaroslava Jacková  Júlia Jacková 

ST MO Marcela Novotná  Dominika Ružbarská 
ŠT JA Monika Petrušová  Denisa Samselyová 

PIA 
MO Mária Kandrová Jozef Kolarčík Juliana Novotná 
RO Kristína Duždová  Marta Digová 
JA Monika Kališová Peter Kališ Laura Kališová 

SO RO Václav Žiga Drahuša Peštová Slávka Popušová 
JA Slávka Olejárová  Ivanka Krescanková 

NE  
MO Mária Lukáč-Jacková Stanislav Ružbarský Marcela Novotná 
RO Július Bolvan Marta Bila Lenka Giňová 



 
 

Liturgický prehľad: 9. januára – 15. januára 2023 
 

liturgický deň čas miesto kňaz Úmysel 
Pondelok - 9. januára 
Sv. Marcelína, biskupa a mučeníka 
Spomienka 

11:30 Jarovnice F ZBP Mária Koprusová (98.r.) 

Utorok - 10. januára 
Sv. Pavla, pustovníka 
Spomienka 

17:00 Osada K † Katarína, Bartolomej,  
Elena, Štefan, Žofia 

18:00 Jarovnice F ZBP Marcel Trišč (75.r.) 
Streda - 11. januára 
Sv. Hygina, pápeža 
Spomienka 

18:00 Močidľany K † Božena Lazoríková 

Štvrtok - 12. januára 
Sv. Ernesta, mučeníka 
Spomienka 

17:00  Daletice F † Ján, Marián, 
 Františka, Konštantín 

Piatok - 13. januára 
Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, 
Spomienka 

17:00 Osada F ZBP sr. Silvia 

18:00 Jarovnice K † Agnesa, Ján Trišč 

Sobota  - 14. januára 
Sv. Félixa z Noly, kňaza 
Spomienka 

18:00 Jarovnice K † Pavol Bačinský 

15. januára 2023 
Druhá nedeľa  

v cezročnom období 
Odpustová slávnosť sv. Antona 

08:00 Močidľany F ZBP Agáta  (70.r.) 

09:15 Daletice K ZBP Antónia a Juraj 

10:30 Osada K † Jozef, Ladislav, r. Husárová 

10:30 Jarovnice D ZBP Anton Júda (50.r.) s rod.  

„Pravou kresťanskou bohoslužbou je láska.“ (Benedikt XVI.) 

 
 

JA Monika Kandrová Anton Konečný Zuzana Kundríková 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 
PO   JA Mária Novotná  Katarína Jusková 

UT RO Božena Bilá  Lenka Giňová 
JA Barbara Triščová  Denisa Olejárová 

ST MO Mária Lukáč-Jacková  Dominika Ružbarská 

PIA RO Kristína Duždová  Marta Digová 
JA deti  deti 

SO JA birmovanci birmovanci birmovanci 

NE 
MO z rodiny jubilantky z rodiny jubilantky z rodiny jubilantky 
RO Jana Giňová Marta Bilá Mária Popušová 
JA z rodiny jubilanta z rodiny jubilanta z rodiny jubilanta 



"Hlad sa netýka iba chleba. Existuje aj hlad po láske. Nahota sa netýka iba šiat, ale je aj 

nedostatkom úcty jedného k druhému. Byť bez domova je aj byť odmietaný, nemilovaný." 
(Sv. Terézia z Kalkaty) 

 


