
 
OZNAMY: 
1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 

 
Z krstu Joachima Benedikta            100,00 € 
Milan Urvinitka (Močidľany/Jarovnice) 200,00 € 
Silvester Novotný                                  300,00 € 

 
Na reštaurovanie bočných oltárov prispeli: 
Bohuznáma     100,00 € 
Bohuznámy       50,00 € 
Cena opravy jedného oltára:                  6.600,- €  

    
Zbierka na ACM / UPC: 
Jarovnice                                                  76,00 € 
Močidľany                                               72,00 € 
Daletice       30,00 € 
Osada        25,00 € 

 
Naše Jarovnické farské číslo bankového účtu:  
SK76 0900 0000 0000 9628 6364 
Nech Pán odmení vašu štedrosť.        Ďakujeme! 

 
2. Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac 

február: 
Úmysel Svätého Otca: Modlíme sa za farnosti, 
aby stredobodom ich života bolo sväté prijímanie 

a aby sa stávali spoločenstvami viery, bratstva a 

prijatia najnúdznejších. 
Úmysel našich biskupov: Aby chorí vo svojom 

utrpení dokázali pocítiť Kristovu prítomnosť. 
 

3. Na sviatok Obetovania Pána si doneste na 
požehnanie sviece – „hromničky“. Horiaca 
svieca je i dnes pre človeka znamením svetla, 

obety, tepla rodiny zídenej pri modlitbe, 

spoločenstva, radosti a nádeje. Pripomína nám, 
že Kristus je svetlom sveta a On sám nám 

hovorí, aby sme žili ako deti svetla a osvietili 
ostatných svetlom dobrých skutkov. 

 
Na tento deň pripadá aj deň zasväteného 

života, ktorý bol v roku 1997 ustanovený sv. 

Jánom Pavlom II. Pamätajme v modlitbách na 

všetkých, ktorí dali a obetovali svoj život Bohu. 
 

4. V piatok, 03.02., na sviatok sv. Blažeja bude 
pri sv. omšiach požehnanie hrdiel. Toto 
požehnanie patrí medzi najrozšírenejšie, ktoré 

sa spája s týmto biskupom a mučeníkom, ktorý 

bol lekárom a pomáhal ľudom pri liečení 

chorôb a hrdla. 
 

 

 
 
 
5. Program prvopiatkového týždňa bude ako 

obvykle. Prvý štvrtok – adorácia o 15:00 vo 
farskom kostole a v osade, prvý piatok – 
spovedanie a pomazanie  chorých, prvá sobota 
– Fatimské večeradlo 45 minút pred sv. omšou. 

Spovedanie vždy pol hodinu pred sv. omšou. 
Pozývame k sviatosti zmierenia. 

 
6. Na sviatok Panny Márie Lurdskej je 31. 

svetový deň chorých. V tento deň udelíme pri 

sv. omšiach pomazanie  chorým a zoslabnutým 

vekom. Chorým, ktorých navštívime na prvý 

piatok udelíme pomazanie  doma. 
 

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 o 15:00h. 
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. 

 
9. Slovenská katolícka charita pozýva 8. 
februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti 

liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec 

František vyhlásil tento deň za Medzinárodný 

deň modlitby a povedomia o obchodovaní 

s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na 

Rádiu Lumen o 21:00 hodine.“ 
 

10. Projekt Ráchelina vinica vznikol ako prejav 
lásky a pomoci pre osoby, ktoré (často 
neviditeľne) trpia bolesťou po potrate. 
Pravidelne ho ponúkame verejnosti, aby sa čím 
viacerým pomohlo a pokročili vo vnútornom 
uzdravení.  
Najbližšie sa bude konať 24. - 26. februára 2023 
v banskobystrickom kraji. (Možno Vás zarazí, 
že je to ďaleko pre našich ľudí. No kto 
potrebuje pomoc, inak vníma vzdialenosti. Ba 
často pociťujú väčšiu vzdialenosť ako výhodu.) 
Kontakt na registráciu:  
0911 911 794 alebo rachel@rodinabb.sk 
 
 
 

mailto:rachel@rodinabb.sk


 
   

 

   
29. januára 2023         3/2023 

Štvrtá nedeľa v cezročnom období XV. ročník 
     

 
     „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ 

 
 Aká je naša odpoveď na výzvu z hory?  

 
Kňaz pripravoval mladého 

dospelého muža na krst. Hneď pri 

prvom stretnutí mu tento muž 

položil zaujímavú otázku: „Čo je 

na kresťanstve najdôležitejšie?“ 
 Nebola to hlúpa otázka, 

lebo moderný človek hľadá 

podstatu vecí. Nepýta sa napríklad, ako prebiehal 

futbalový zápas, ale spýta sa: „Aký je výsledok?“ 

Podobne pri rôznych situáciách odmieta 

množstvo prázdnych slov a pýta sa na hlavný 

zmysel. 
       Podobne aj v kresťanstve hľadá podstatu, 

akýsi súhrn toho, čo nám Ježiš zjavil. Dalo by sa 

povedať, že hľadá tabletku, ktorá by obsahovala 
koncentráciu Ježišovho učenia. 

 Takýto súhrn nachádzame v 

Blahoslavenstvách, ktoré nám uvádza dnešné 

evanjelium. Belgický benediktín Jacques Dupont 
potreboval dva hrubé zväzky, aby určil biblický 

zmysel blahoslavenstiev. V každej dobe nájdeme 
spisovateľov, ktorých táto Reč na vrchu 

priťahovala. A to je znakom ich aktuálnosti. Kto 
nad nimi uvažuje a prijíma ich, pocíti v sebe akýsi 

nový oheň a nový elán. Blahoslavenstvá svojou 

jasnou rečou určujú orientáciu človeka a dávajú 

tejto orientácií zmysel. 
   Ježišova reč – ako ju podáva evanjelista 

Matúš – predstavuje nový pohľad na zmysel a 

činnosť človeka, a to tak voči Bohu a blížnemu, 

ako aj sebe samému. Je to špecificky nový pohľad 

a prístup, ktorý nastoľuje Kristus a ktorý nielen 

učí, ale aj dáva príkaz plniť. Nikde tak výrazne 

Ježiš sám seba nepredstavuje ako práve v týchto 

slovách a nikde tak jasne Ježiš nehovorí, čo žiada 

od tých, ktorí ho prijímajú ako svojho Boha. Je to 

tým, že Ježiš touto rečou na hore začína svoju 

misiu. Keď človek hľadá zmysel a cieľ svojho 

života v bohatstve, výhodách, keď si myslí, že v 

tom nájde svoje šťastie, Ježiš 

hovorí, že práve to prináša 

človeku nešťastie. Ježiš prichádza 

s učením, ktoré obohacuje a 

zabraňuje vplyvu jedu, hriechu v 

živote človeka. Čo často svet 

zavrhuje, to Ježiš vyzdvihuje. Kto 

našiel svoj cieľ a hodnotu svojho života mimo 

seba, obracia sa na Boha, vtedy jeho život nikdy 

sa nestane prázdnotou, nešťastím. Kto prijíma 

Krista, spoznáva vo svojom živote aj ťažkosti i 

kríže. 
  Ježišove slová sú dôkazom, že všetky naše 

šťastia, aj keby sme ich spojili, nespôsobia v nás 

to šťastie, ktoré vykonáme s Kristom. Kto spočíta 

sklamania, znechutenia a podobne, na ktorých si 

ľudia zakladali a pritom sa vyhýbali jasnej 

požiadavke Krista! Bohatstvo, sláva, moc, za 

ktorým sa človek pachtí, pre ktoré obetuje čas, 

námahu, zdravie, často i rodinu, priateľov a iné, 

ho neurobí šťastným. Kto chce vzlietnuť do výšok 

k Bohu, kto chce byť skutočne šťastný, teda aj tí, 

čo niečo majú, vlastnia, znamenajú, musia viac 

vidieť pravú lásku a zachovávať slová Krista. 
   Blahoslavenstvá Pána Ježiša si nevyžadujú 

vysokoškolské vzdelanie alebo špeciálne 

teologické vzdelanie. Je potrebné mať srdce a 

myseľ otvorenú pre Boha. Duch Svätý v pravý 

čas dáva svoju silu, aby sme správne vedeli 

vyznať svoju vieru a rovnako, aby sme vhodným 

spôsobom zachovali všetko, čo od nás žiada Boh. 

Keď takto konáme, už vtedy sa prejavuje prvé 

blahoslavenstvo: „Blahoslavení chudobní v 

duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5,3). Je 
potrebné si pripomenúť, že krátko nato, keď Ježiš 

hovoril o blahoslavenstvách, hovoril aj na tému 

“beda“ (viď. Lk 6,24-26). Uvedomujeme si, že 

rozhodujúce je naše správanie, naša odpoveď na 

výzvu z hory. (Upravené podľa internetu)
  

 



 

 
Liturgický prehľad: 30. januára – 5. februára 2023 

  

 
„O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou, o sebe s hlbokou pokorou. O Bohu rozprávajte s 

úctou, o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte pokorne alebo mlčte.“ 
(Sv. Ján Bosco) 

 

 
 

liturgický deň čas Miesto kňaz Úmysel 
Pondelok - 30. januára 
Sv. Martiny, panny a mučenice 
Spomienka 

11:30 Jarovnice K ZBP Paulína Baluchová  

Utorok - 31. januára 
Sv. Jána Bosca, kňaza 
Spomienka 

17:00 Osada K † Viera, Jozef, Ladislav 

18:00 Jarovnice F † Anton, Margita 

Streda - 1. februára 
Sv. Tryfóna, mučeníka, spomienka 18:00 Močidľany F † rod. Kubová, Novotná, Lojová 

Prvý štvrtok - 2. februára 
Obetovanie Pána - HROMNICE  
Sviatok 

15:00 Jar/ osada F adorácia 

18:00 Jarovnice F ZBP Stanislava a Igor s rod. 

Prvý piatok - 3. februára 
Sv. Blažeja, mučeníka 
Spomienka 

08:00 Močidľany F ZBP František s rod. 
17:00 Daletice K ZBP Elena s rod. 
17:00 Osada F ZBP rod. Čarná 
18:00 Jarovnice K † Žofia, Andrej 

Prvá sobota - 4. februára 
Sv. Veroniky,  
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu 

09:00 Osada K † Marian,Karolína,Regína,Irena 

18:00 Jarovnice F ZBP Jolana 

 

5.  februára 2023 
Piata  nedeľa 

v cezročnom období 

08:00 Močidľany K ZBP RB a BBSJ 
09:15 Daletice F ZBP Imrich a Helena 

10:30 Osada F † Vojtech, Milan, Terézia, Július 

10:30 Jarovnice K ZBP Iveta 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 
PO JA ruženčiari  ruženčiari 

UT RO Kristína Duždová  Marta Digová 
JA Monika Kandrová  Ninka Stanková 

ST MO Anton Ružbarský  Dominika Ružbarská 
ŠT JA Adriana Kandrová  Ivana Krescanková 

PIA 
MO Anna Tuptová  Mária Lukáč-Jacková 
RO Naďa Bilá  Erika Bilá 
JA deti deti deti 

SO JA birmovanci birmovanci birmovanci 

NE  
MO Mária Ružbarská Ľubomír Váhovský Marcela Novotná 
RO Václav Žiga Marta Bila Lenka Giňová 
JA Mária Stanková Anton Konečný Denisa Samselyová 



 
 

Liturgický prehľad: 6. februára – 12. februára 2023 
 

liturgický deň čas miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 6. februára 
Sv. Doroty, sv. Pavla Mikiho a spol. 
mučeníkov, spomienka 

11:30 Jarovnice K † Pavol Bačinský 

Utorok - 7. februára 
Bl. Pia IX., pápeža 
Spomienka 

17:00 Osada K ZBP za všetkých kňazov 

18:00 Jarovnice F † Anna a Vincent Adam  

Streda - 8. februára 
Sv. Jozefíny Bakhity, panny 
Spomienka 

18:00 Močidľany K ZBP Ján Makara (75.r.) 

Štvrtok - 9. februára 
Sv. Apolónie, mučenice, spomienka 17:00  Daletice F † rod. Bednárovej, Sedlákovej 

Piatok - 10. februára 
Sv. Školastiky, panny 
Spomienka 

17:00 Osada F Za duše v očistci 

18:00 Jarovnice K † súrodenci 

Sobota  - 11. februára 
Preblahoslavenej Panny Márie 

Lurdskej, Spomienka 
Pomazanie chorých 

11:30 Jarovnice K ZBP Agnesa Tuptová s rod. 

12. februára 2023 
Šiesta nedeľa  

v cezročnom období 
 

08:00 Močidľany F † prof. Štefan Hlaváč (40. výr.) 

09:15 Daletice K ZBP rod. Pacovská, Kušnírová 

10:30 Osada K † Bartolomej a Helena Bilá 

10:30 Jarovnice F ZBP rod. Novotná č. d. 100 

 
„Je isté, že ľudské modlitby sú Bohu milšie, ak k Nemu idú z čistého srdca; z duší, teda tých, ktoré 

sú oslobodené od každého hriechu.“(Bl. Pius IX.) 
 

 
„Prečo musíme trpieť? Pretože čistá láska nemôže bez utrpenia existovať. Ó Ježišu, Ježišu, keď si 

spomeniem na Teba, tak nemôžem myslieť na svoj kríž.“ (Sv. Bernadetta Soubirousová) 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 
PO   JA ruženčiari  ruženčiari 

UT RO Jana Giňová  Lenka Giňová 
JA Zuzana Kundríková  Saška Tuptová 

ST MO Slávka Olejárová  Deniska Olejárová 

PIA RO Božena Bilá  Marta Digová 
JA deti  deti 

SO JA Jaroslava Jacková  Saška Tuptová 

NE 
MO Mária Kandrová Stanislav Ružbarský Juliana Novotná 
RO Drahuša Peštová Slávka Popušová Mária Popušová 
JA Monika Petrušová Ľuboš Novotný Laura Kališová 


