
 

OZNAMY: 

1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 
František Marciňák (242)     50,00 € 

Mária Miklušová      50,00€ 

Mária Kočišová      50,00 € 

Rod. Nemetová      50,00 € 

Marta Kopčíková    100,00 € 

Bohuznámy     100,00 € 

Anton Stanko    100,00 € 

Marián Kropuch    100,00 € 

Rod. Pončáková    100,00 € 

Rod. Imrichová    200,00 € 

Bohuznáma      200,00 € 

Na reštaurovanie bočných oltárov prispeli: 

Marián Kropuch    100,00 € 

Bohuznámy      100,00 € 

Bohuznáma       50,00 € 

Cena opravy jedného oltára:         6.600,00 € 

 

Na prvú pôstnu nedeľu, 26.02., je zbierka  na 

charitu.                                                Ďakujeme. 

 

Naše Jarovnické farské číslo bankového účtu:  

SK76 0900 0000 0000 9628 6364 
Nech Pán odmení vašu štedrosť.        Ďakujeme! 

 
2. Pozývame k fašiangovej adorácii pokľaknúť 

pred Eucharistickým Kristom,  v utorok, 21.02., 

od 15.00 do večernej sv. omše v osade aj  vo 

farskom kostole. 
 

3. Fašiangová krepľovica po 2 rokoch pauzy pre 

všetky gazdinky a kuchárky bude v pondelok so 

začiatkom o 14.00h. na fare.  Ste vítané. 
 

4. Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným 

kresťanom pozýva rozvedených manţelov na 

pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 

dňa 14.02.2023 o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu 

ulica Jarkova 77, v Prešove. Súčasťou stretnutia 

bude moţnosť osobne konzultovať svoju situáciu 

v manţelstve s členmi cirkevného súdu. (Peter 

Holec, Juraj Jurica, Marek Ondrej)Kontakt: 

Bc. Slávka Kolesárová – koondinátorka,  

Mob.:0905 288 845slavka.kolesarova1mail.com 

 
5. 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 kríţovej ceste o 15:00h. 

Ak máte záujem o víkendové kurzy - prípravy do 

manţelstva, nájdete ich na stránke: rodinake.sk  

alebo domanzelstva.sk. 

 

 

6. Popolcovou stredou, 22.02., začíname 

pôstne obdobie. V tento deň sa zachováva 

prísny pôst a zdrţuje sa mäsitého pokrmu, čo sa  

nemôţe nahradiť iným skutkom pokánia. Na 

pripomenutie: pôst znamená iba raz do dňa sa 

do sýta najesť (pričom moţno prijať trochu 

pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Zákon 

zdrţiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 

štrnásty rok ţivota; zákon pôstu však zaväzuje  

všetkých plnoletých aţ do začatia šesťdesiateho 

roku ţivota.  

Pôst je obdobie, ktoré predchádza a pripravuje 

slávenie Veľkej noci. Je časom počúvania 

Boţieho slova a obrátenia, prípravy a pamiatky 

na krst, zmierenia s Bohom a s bratmi, 

častejšieho oddávania sa kresťanskému 

pokániu: modlitbe, pôstu a almuţne. 
 

7. Počas pôstneho obdobia Vás pozývame na 

kríţovú cestu: 

Jarovnice - piatok o 18:00 hod. 

Močidľany - streda o 18:00 hod. 

Daletice - štvrtok o 17:00 hod. 

Osada  - piatok o 17:00 hod. 

V nedeľu bude vo všetkých kostoloch kríţová 

cesta o 14:30 hod. V osade hneď po sv. omši. 

Kto koná poboţnosť kríţovej cesty pred riadne 

ustanovenými zastaveniami, môţe získať za 

obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa 

pre váţnu prekáţku nemôţu zúčastniť kríţovej 

cesty, môţu získať odpustky čítaním 

a rozjímaním o umučení a smrti Pána aspoň 

nejaký čas, napr. 15 minút. Veriaci, ktorí sa 

v piatok v pôstnom období pomodlia po prijatí 

sv. prijímania „Modlitbu k Ukriţovanému“  

(v JKS) môţu tieţ získať odpustky. 

 

8. 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.  

Najbliţšie sa bude konať 24. - 26. februára 2023 

v banskobystrickom kraji. (Moţno Vás zarazí, 

ţe 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


 

 
   

 

   

12. januára 2023   4/2023 

Šiesta nedeľa v cezročnom období       XV. ročník 
     

 

„Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.“ 

 

Áno nech je áno a nie nech je nie. 
 

V dnešnom svete stále 

počúvame o tom ako sa nám 

ťaţko ţije, ako ľudia porušujú 

zákon.  Vodiči jazdia 

bezohľadne, deti nepočúvajú 

rodičov, tínedţeri drogujú. Na 

dennom poriadku sú správy 

o oklamaní, podvedení 

a okradnutí seniorov, 

o obchode s bielym mäsom, 

neúcte detí k rodičom, 

učiteľom, predstaveným. Uţ pomaly nie je deň 

bez správ o vraţdách, samovraţdách a je to stále 

bliţšie a bliţšie, nie v ďalekej Amerike, ale 

u nás, v susednom okrese, dedine, meste. Čím 

to je? Prečo je to tak?  

Na vrchu Sinaj dal Boh Mojţišovi 

Zbierku zákonov - DESATORO. Desať Boţích 

prikázaní je desať náboţensko-etických 

príkazov a zákazov, desať odporúčaní, 

prísľubov. Kaţdý z nás ich pozná naspamäť. 

Koľkokrát v ţivote sme ich vyslovili? Poznáme 

ich spredu, zozadu, ale berieme ich ako príkazy, 

či ako prísľuby? Ako sa pozeráme na nich?  
Často sme pokúšaní uchýliť sa k 

pokrytectvu, k rozporu medzi tým, čo počúvame, 

čo hovoríme, čo ţijeme, čo robíme...Musíme si 

dávať pozor. Pán Boh nás pozná, vidí do nášho 

srdca, nakoľko sme úprimní v zachovávaní jeho 

prikázaní a zákona. 
 Čo moţno robiť proti nečistým 

myšlienkam a túţbam? Krásne nás o tom učí aj 

don Bosco, ktorý hovorí: „Cez deň si vždy nájdi 

nejakú prácu, ale v noci sa ustavične modli, 

kým ťa nepremôže spánok.“Myšlienky na zlé je 

treba uţ v zárodku vykynoţiť. Sv. Augustín 

vraví: „Keď zlá myšlienka v tebe 

vznikla a hneď ju potlačíš, 

nepoškvrní sa ňou tvoje srdce a 

zase nadobudne čistotu. Ale ak 

ju ponecháš na dlhšiu dobu v 

srdci, ťažko a s mnohými 

námahami ju odtiaľ odstrániš.“ 

Kaţdé spoločenstvo na 

akejkoľvek úrovni musí mať 

nejaký kódex, pravidlá podľa 

ktorých sa riadi, ktoré dodrţiava, 

ale, ţiaľ, aj porušuje.  

Štáty majú ústavu, zákony štátu, ktoré sa 

kaţdú chvíľu menia, dopĺňajú. Kaţdá nová 

vláda, ktorá príde k moci chce niečo nové, 

lepšie. Ţiaden z jej členov sa nezamýšľa nad 

tým, ţe ten správny zákon uţ tu bol daný 13 

storočí pred Kristom na vrchu Sinaj  - Vrchu 

prísľubov. Tento jediný Zákon uţ tisícky rokov 

nebol novelizovaný, dopĺňaný a stále je platný, 

aktuálny tak pre Izraelský národ vtedajšej doby, 

tak aj pre ľudí dnešnej modernej doby. Stačí 

podľa neho ţiť. Riadiť sa podľa slov dnešného 

evanjelia: „Ale vaša reč nech je –áno áno-, -nie 

nie-. Čo je navyše, pochádza od Zlého“ (Mt5, 

37). Zákon sa nesmie rušiť a dopĺňať, ale plniť. 

 Dnešné evanjelium nás všetkých vyzýva k 

zachovaniu Boţieho zákona. Pri kaţdom 

rozhodovaní pozrime sa do svojho srdca, vráťme 

sa do tretej triedy, keď sme sa pred prvým 

prijatím Sviatostného Krista učili Desatoro, 

prelistujem si v ňom. Nájdime tam ten správny 

paragraf, to správne riešenie nášho problému, 

nenovelizujme si Zákon.  Ak my budeme verní 

Bohu a Jeho zákonu, Boh poţehná kaţdý náš krok 

na ceste k spáse. 
  

 

 



 

Liturgický prehľad: 13. februára – 19. februára 2023 

  

 

„My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky  

a prilbu nádeje na spásu.“  (Sol5, 8) 
 

 
 

Pozývame k fašiangovej adorácii pred Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu. 

 

liturgický deň čas Miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 13. februára 
Sv. Benignusa, kňaza a mučeníka 

Spomienka 
11:30 Jarovnice K † Bartolomej, Imrich, František 

Utorok - 14. februára 

Sv. Valentína, biskupa a mučeníka 

Spomienka 

17:00 Osada K ZBP Adriana, rod. Bolvanová 

18:00 Jarovnice F † Anna Škvarková ( 1. výr.) 

Streda - 15. februára 

Sv. Faustína a Jovita, mučeníkov 

Spomienka 

18:00 Močidľany F ZBP Laura ( 25.r.) 

Štvrtok - 16. februára 

Sv. Juliany, panny a mučenice 

Spomienka 

17:00 Daletice F † Margita a Jozef 

Piatok - 17. februára 

Sedem svätých zakladateľov Rehole 

služobníkov preblahosl. Panny Márie 
Spomienka 

17:00 Osada F †  Vojtech,r.Popušová,Kalejová 

18:00 Jarovnice K † Jolana Kijovská ( 1. výr.) 

Sobota - 18. februára 

Bl. Fra Angelica, kňaza a patróna 

umelcov, spomienka 
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu 

18:00 Jarovnice F † Margita, Pavol, Margita (RB) 

 

19.  februára 2023 

Šiesta  nedeľa 

v cezročnom období 

08:00 Močidľany K ZBP Jolana  

09:15 Daletice F † Gerlinda 

10:30 Osada F 
† rod. Bilá, Ferková, 

Peštová, Kalejová 

10:30 Jarovnice K ZBP Valentín a Elena 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 

PO JA ruţenčiari  ruţenčiari 

UT 
RO Naďa Bilá  Erika Bilá 

JA Monika Petrušová  Juliana Jacková 

ST MO Mária Lukáč-Jacková  Juliana Novotná 

PIA 
RO Kristína Duţdová  Marta Digová 

JA deti deti deti 

SO JA birmovanci birmovanci birmovanci 

NE  

MO Mária Kandrová Jozef Kolarčík Dominika Ruţbarská 

RO Vaclav Ţiga Boţena Bilá Bila Lenka Giňová 

JA Monika Kališová Peter Kališ Laura Kališová 



 

Liturgický prehľad: 20. februára – 26. februára 2023 

 

liturgický deň čas miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 20. februára 

Sv. Hyacinty a Františka,  

fatimských detí, spomienka 

11:30 Jarovnice K † rod. Rusičová, Novotná 

Utorok - 21. februára 

Sv. Petra Damiániho, biskupa 

a učiteľa Cirkvi, spomienka 

17:00 Osada K 
† Vojtech, Terézia, Melánia  

r. Makulová 

18:00 Jarovnice F † Štefan a Ľudmila 

Streda - 22. februára 

POPOLCOVÁ STREDA 
Deň pokánia v celej Cirkvi 

DNES JE PRÍSNY PÔST 

10:30 Močidľany F † Imrich, Mária, Tereza 

17:00 Daletice K Za farnosť 

17:00 Osada F † Bartolomej, Zdenka, Mária 

18:00 Jarovnice K ZBP Veronika s rod 

Štvrtok - 23. februára 

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka 

Spomienka 

11:30  Jarovnice F Za farnosť 

Piatok - 24. februára 

Sv. Modesta, biskupa 

Spomienka 

17:00 Osada F Za farnosť 

18:00 Jarovnice K † Františka a Marcel Jacko 

Sobota  - 25. februára 

Sv. Valburgy, opátky 

Spomienka 
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu 

18:00 Jarovnice K ZBP Martin 

26. februára 2023 

Prvá pôstna nedeľa 
 

08:00 Močidľany F ZBP rod. Semanová 

09:15 Daletice K ZBP rod. Robová 

10:30 Osada K † Július Ferko 

10:30 Jarovnice F ZBP Anton (60.r.) s rod. 

 

„Úbohý Ježiš! Ja sa nikdy nedopustím nijakého hriechu! Nechcem, aby Pán viac trpel!” 
(Sv. Hyacinta) 

 

 
 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 

PO   JA ruţenčiari  ruţenčiari 

UT 
RO birmovanci  birmovanci 

JA Mária Kundríková  Ninka Stanková 

ST 

MO Anna Tuptová Jozef Kolarčík Mária Lukáč-Jacková 

RO Marta Bilá Václav Ţiga Slávka Popušová 

JA Adriana Kandrová Denisa Samselyová Ivana Krescanková 

PIA 
RO Marta Digová  Lenka Giňová 

JA deti 
 

deti 

SO JA birmovanci birmovanci birmovanci 

NE 

MO Anna Tuptová Stanislav Ruţbarský Marcela Novotná 

RO Drahuša Peštová Jana Giňová Maria Popušová 

JA Zuzana Kundríková Anton Konečný Mária Stanková 


