
 
OZNAMY: 
1. Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 

 
Z pohrebu Antona Huľu   400,00 € 
Rod. Buzinkayová    400,00 € 
Rod. Strakayová    100,00 € 
Stanislav Ružbarský   100,00 € 
Bohuznáma rod.    100,00 € 
Martin Kandra    100,00 € 
Milan Kravec    100,00 € 
Mária Krištofová      50,00 € 
 
Na reštaurovanie bočných oltárov prispeli: 
Rod. Jakabčinová    200,00 € 
Bohuznáma       50,00 € 
Bohuznámy       50,00 € 
 
Naše Jarovnické farské číslo bankového účtu:  
SK76 0900 0000 0000 9628 6364 
Nech Pán odmení vašu štedrosť.        Ďakujeme! 

 
2. V nedeľu 22.01.2023 bude zbierka na 
Arcidiecézne centrum mládeže a Univerzitné 

pastoračné centrum. 
 

3. Ďakujeme všetkým darcom krvi, aj 
sponzorom občerstvenia. 

 
4. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať 

všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na 

skrášlení dnešnej odpustovej slávnosti. 
 

5. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za 

jednotu kresťanov. Hlavným textom pre tento 
týždeň je: „Učte sa robiť dobro, domáhajte sa 

práva, pomáhajte utláčanému, vymôžte právo 

sirote, obhajujte vdovu.“ (Iz 1,17).  
 

6. V tretiu nedeľu v cezročnom období, 22. 
januára, sa slávi Nedeľa Božieho slova, ktorá 

má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho 

slova. Prežime túto nedeľu, ako keď slávime 

narodeniny. Vtedy ďakujeme za dar života. Keď 

berieme do rúk Sväté písmo a čítame ho, 

ďakujeme za Božie slovo, ktoré je prameňom pre 

náš duchovný život. Nech táto nedeľa je zvlášť 

v našich rodinách radostným a slávnostným 

stretnutím pri Svätom písme. 
 

7. Kto chce uzavrieť sviatosť manželstva tohto 
roku, nech sa nahlási na farskom úrade do 

popolcovej stredy (22.02.2023). Príprava začne na  
 

 
prvú pôstnu nedeľu po krížovej ceste. Ak máte 

záujem o víkendové kurzy - prípravy do 

manželstva, nájdete ich na stránke: rodinake.sk  

alebo domanzelstva.sk. 
 

8. Sviatosť birmovania v našej farnosti bude 

v sobotu 03.06.2023 o 9:00 hod. vo farskom 
kostole a o 11:00 hod. v kostole Fatimskej 
Panny Márie v osade. 

 
Sv.   TOMÁŠ AKVINSKÝ 

(1225 - 1274) 
 
V liturgickom kalendári máme 28. januára 

spomienku na Tomáša Akvinského. Kto to bol 
a má čo povedať aj dnešnému kresťanovi? 
Bol to svätec, mystik, filozof. Pochádzal zo 

vznešenej bohatej juhotalianskej rodiny a tak 
ako sv. František Assiský odmietol bohatstvo 
a postavenie. Aj keď sa to rodine nepáčilo, 

vstúpil do chudobného dominikánskeho rádu. 

Jeho učiteľom bol Albert Veľký, ktorému 

neunikol veľký talent jeho žiaka. 
Položil základy kresťanskej filozofie aj teológie. 

Predmetom jeho filozofie je Boh (viera) a svet 
(rozum). Rozlišuje pravdy viery (zjavené) 

a pravdy rozumu a zároveň nám hovorí, že obe 

sú od Boha, nemôžu si protirečiť. Pravdy viery 

sú dokonalejšie a tvoria rozmery pre rozum.  
Kde nepostačuje rozum, nastupuje viera. 
Hovoril o Bohu presvedčivo a zmysluplne, aj 
keď nám sa  možno zdá ťažké pochopiť jeho 

reč.  
Niekoľko jeho myšlienok o Bohu: 

 Boha v jeho pravdivosti môžeme poznať 

len vtedy, ak veríme, že presahuje všetko, 

čo sú ľudia schopní myslieť o Bohu. 
 Boh nestvoril zlo, zlo nemá vlastnú 

existenciu, je to len neprítomnosť dobra. 
 Existencia Boha = nevyhnutnosť, všetko 

ostatné existuje v závislosti od existencie 

Boha. 
 Všetko vo svete je niečím pohybované, 

prapríčina pohybu musí byť nehybná, 

z nej prvý pohyb vychádza, prapríčina = 

Boh. 
 Prapríčina všetkého = Boh. 
 Čím sú jednotlivé formy bytia bližšie 

k Bohu, tým sú dokonalejšie. 
 Boh všetko v prírode nasmerováva 

k cieľu - k dokonalosti. 

 
 
 



 
 

 

 
   

 

     15. januára 2023       2/2023 
Druhá nedeľa v cezročnom období XV. ročník 

Odpustová slávnosť sv. Antona, opáta     

 
„Hľa,  prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.“ 

 
 Vydávajme svedectvo o Kristovi svojím životom!  

 
 Každoročne na odpustovej 

sv. omši počúvame v evanjeliu 

ako mládenec sa pýta Ježiša, čo 

má robiť, aby sa dostal do neba. 

A na to nadväzuje príbeh nášho 

patróna sv. Antona, ktorý rozdáva 

svoj majetok, zabezpečí sestru 

a odchádza do samoty, vydáva 

svedectvo  svojím životom v samote. 
 V dnešnú druhú nedeľu v cezročnom 

období nám Cirkev predkladá  úryvok 

z Jánovho evanjelia. Tu sa Ján už nepýta, čo 

mám robiť. Ján vydáva svedectvo: „Hľa, 

Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.“(Jn1, 

29)  
     Aj v dnešnom svete od každého z nás 

Kristus očakáva, aby sme vydávali svedectvo o 

pravde. Mnoho kresťanov musí si vypočuť od 

neveriacich priateľov poznámku, že nežijú tak, 

ako by mali, že ich viera sa nezakladá na ich 

presvedčení, ktorým by mal byť Ježiš, ale často 

považujú vyznanie svojej viery ohraničené len 

niekoľkými bezduchými účasťami na svätej 

omši, niekoľkokrát pristúpia ku sviatostiam - a 
to stačí. Pokusy rodičov, manželiek zlyhajú. 

Zúfalstvu, ktorému sa bránia, sa nevyhnú. 

Neumlčia celkom svoj hlas duše. Kristus ako 
Boh prebýva v Cirkvi, On je ten opravdivý 

Baránok, ktorý prišiel na túto zem, aby 

zachránil ľudstvo pre neho, a to i za cenu svojho 
božského života. 
 Keď prví kresťania hovorili ľuďom o 

Pánu Ježišovi - čo robil a čo učil -ľudia sa ich 

pýtali: Odkiaľ to viete? Počuli ste to na vlastné 

uši? Videli ste to na vlastné oči? Máte na to 

svedkov? Oni odpovedali: Máme, sú to naši 

apoštoli, učeníci, mučeníci, nábožné ženy, čo 

sprevádzali Majstra, a tiež aj 

výpovede Jána Krstiteľa. I dnes sa 

šíri viera v Pána Ježiša na základe 

svedectiev. V prvom rade je to Sväté 

písmo a ústne podanie Cirkvi, životy 

svätých ako bol náš patrón. 
 Dnes ho ohlasujú 

novozákonní Jánovia, kňazi, keď pri 

slávení eucharistickej obety berú do rúk Krista a 

hovoria: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma 

hriechy sveta. Svedectvo o Kristovi vydávajú aj 

všetci tí, ktorí vedia nielen Desatoro či Pätoro, 

ale ich aj v každodennom živote zachovávajú. 
 Najväčším svedectvom pre dnešný svet 

je, keď každý kresťan katolík žije podľa ducha 

Ježišovho. To znamená, keď bude milovať 

svojich bratov, keď si jeden druhému budú 

pomáhať znášať životné ťažkosti. Takému 

svedectvu svet aj dnes porozumie a uverí v 

Ježiša Krista. Majme na mysli slová Pána 

Ježiša, ktoré cez apoštolov adresoval nám 

všetkým: „Nech tak svieti vaše svetlo pred 

ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a 

oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach" 
(Mt 5,16). 
 Ján videl prichádzať Ježiša a vydal o ňom 
svedectvo. Aj naša viera musí byť živá. Živá je 

vtedy, keď podľa nej žijeme. Kto nežije podľa 

svojej viery, ten ani nemá právo nazývať sa 

kresťanom. Sv. Anton to pochopil. 
 Zoberme si k srdcu slová Jána Krstiteľa a 

vydávajme svedectvo o Kristovi, aby sme 
nerobili Kristovi hanbu. Dokázali to pred nami 

mnohí, dokázal to aj náš patrón sv. Anton. Je 

veľa spôsobov ako nasledovať Ježiša. 

Nemusíme ísť do púšte, je na každom z nás, aby 

si vybral tú správnu cestu.   
(Upravené podľa internetu)

  

 



 

Liturgický prehľad: 16. januára – 22. januára 2023 
 

 
„Voči pochybovačom a neveriacim mám dôkaz, ktorý nikdy nemôžu odsunúť stranou: ešte sa 

nestalo, žeby niekto na smrteľnej posteli oľutoval, že bol kresťanom.“  
(Sv. Tomáš Akvinský) 

 
„Každý kríž, ktorý ťa nájde, znášaj trpezlivo a z lásky k Bohu. V tom je veľká, ale málo chápaná 

pravda o duchovnom živote.“ (Sv. František Saleský) 
 

liturgický deň čas Miesto kňaz Úmysel 
Pondelok - 16. januára 
Sv. Marcela, biskupa a mučeníka 
Spomienka 

11:30 Jarovnice K † Anton Kandra 

Utorok - 17. januára 
Sv. Antona, opáta, patróna farnosti 
Slávnosť 

17:00 Osada K † Marián Giňa 

18:00 Jarovnice F/K ZBP Antonovia, 
ZBP rod. Novotná 

Streda - 18. januára 
Sv. Margity Uhorskej, panny 
Spomienka 

18:00 Močidľany K † rod. Miškufová, Kostrábová 

Štvrtok - 19. januára 
Sv. Mária, Marty, Audifaxa 

a Abakusa, mučeníkov 
Spomienka 

18:00 Daletice F † Pavlína a Štefan 

Piatok - 20. januára 
Sv. Fabiána a Šebastiána, mučeníkov 
Spomienka 

17:00 Osada F † Helena, Bartolomej, 
 Igor, Martin 

18:00 Jarovnice K † Karol (1. výr.) 

Sobota - 21. januára 
Sv. Agnesy, panny a mučenice 
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu 

18:00 Jarovnice F † rod. Kundríková, Kijovská 

 

22.  januára 2023 
Tretia  nedeľa 

v cezročnom období 

08:00 Močidľany K ZBP Elena s rod. 

09:15 Daletice F ZBP Anton 

10:30 Osada F † Ladislav, Michal, Peter, Lenka 

10:30 Jarovnice K † Karol, Anna, Jozef 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 
PO JA ruženčiari  ruženčiari 

UT RO Naďa Bilá  Erika Bilá 
JA Ninka Stanková  Deniska Olejárová 

ST MO Marcela Novotná  Anna Tuptová 

PIA RO Kristína Duždová  Marta Digová 
JA deti deti deti 

SO JA birmovanci birmovanci birmovanci 

NE  
MO Mária Kandrová Jozef Kolarčík Juliana Novotná 
RO Václav Žiga Marta Bilá Lenka Giňová 
JA Mária Ružbarská Martin Troščak Noemi Troščaková 



 

Liturgický prehľad: 23. januára – 29. januára 2023 
 

liturgický deň čas miesto kňaz Úmysel 
Pondelok - 23. januára 
Sv. Jána Almužníka, biskupa  
Spomienka 

11:30 Jarovnice K † Žofia, Andrej 

Utorok - 24. januára 
Sv. Františka Saleského, biskupa 
a učiteľa Cirkvi 
Spomienka 

17:00 Osada K † rod. Ferková 
 Jozef, Viera a Ladislav 

18:00 Jarovnice F † Ján, Anton, Kristína 

Streda - 25. januára 
Obrátenie sv. Pavla, apoštola 
Sviatok 

18:00 Močidľany K † Kristína Tkačová 

Štvrtok - 26. januára 
Sv. Timoteja a Títa, biskupov 
Spomienka 

17:00  Daletice F ZBP Františka 

Piatok - 27. januára 
Sv. Angely Merici, panny 
Spomienka 

17:00 Osada F † Štefan, Irena, Marta 

18:00 Jarovnice K † Ján, Žofia  Stankoví 

Sobota  - 28. januára 
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza 
a učiteľa Cirkvi 
Spomienka 

18:00 Jarovnice K † Margita Judová (10. výr.) 

29. januára 2023 
Štvrtá nedeľa  

v cezročnom období 
 

08:00 Močidľany F ZBP Anton Onderčo ml. (50. r.) 
 s rod.  

09:15 Daletice K ZBP rod. Javorská 

10:30 Osada K † Alžbeta Miková, 
r. Kalejová, Bilá 

10:30 Jarovnice F ZBP rod. Škvarková 

 
 „Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, aby som 

zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno od druhého.“ 
(Sv. Tomáš Akvinský) 

 
„Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi 

 a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi.“ (Sv. František Saleský) 
 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 
PO   JA ruženčiari  ruženčiari 

UT RO Božena Bilá  Lenka Giňová 
JA Monika Petrušová  Júlia Jacková 

ST MO Mária Ružbarská  Marcela Novotná 

PIA RO Kristína Duždová  Marta Digová 
JA deti  deti 

SO JA birmovanci birmovanci birmovanci 

NE 
MO z rodiny jubilanta z rodiny jubilanta z rodiny jubilanta 
RO Drahuša Peštová Jana Giňová Mária Popušová 
JA Monika Kališová Peter Kališ Laura Kališová 


