
      
OZNAMY: 
 
1.Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 
Anna Kovaľová      50,00 € 
Rod. Karabinošová                                100,00 € 
Bohuznáma     100,00 € 
Jozef Kaleja       50,00 € 
Ružencové bratstvo (osada)                   89,00 € 

Bohuznámy (osada)   200,00 € 
Zbierka osada    337,00 € 

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

 
Dnes, na prvú pôstnu nedeľu, je zbierka  na 

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

 
2. Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac 

marec: 
Úmysel Svätého Otca: Za obete zneužívania. 

Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto 

z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej 
Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť 

a utrpenie. 
Úmysly našich biskupov: Aby každé počaté 

dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar. 
 

3. Program prvopiatkového týždňa bude ako 

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

pred sv. omšou. Spovedanie vždy pol hodinu 

pred sv. omšou. Pozývame k sviatosti 
zmierenia. 

 
4. V prvopiatkovom týždni, v stredu, piatok 
a sobotu, budú jarné kántrové dni. Záväzný je 

iba jeden deň. Obsahom jarných kántrových dní 

je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia 

a činorodá láska k blížnemu. 
 

 

 
 
5. Počas pôstu vás pozývame na krížovú 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. 
2. pôstna nedeľa- spoločenstvo kruciáta 
3. pôstna nedeľa- ružencové bratstvo 
4. pôstna nedeľa- bratstvo Božského Srdca 
5. pôstna nedeľa- mládež a birmovanci 
6. pôstna nedeľa- rodiny, manželia 
V nedeľu bude vo všetkých kostoloch krížová 

cesta o 14:30 hod. V osade hneď po sv. omši. 
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne 

ustanovenými zastaveniami, môže získať za 

obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa 

pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť krížovej 

cesty, môžu 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 Ukrižovanému“  
(v JKS) môžu tiež získať odpustky. 

 
6. Kto chce uzavrieť sviatosť manželstva v 
tomto roku, nech príde dnes na faru. Po krížovej 

ceste o 15:00h. začne príprava. Ak máte záujem 

o víkendové kurzy - prípravy do manželstva, 

nájdete ich na stránke: rodinake.sk  alebo 

domanzelstva.sk. 
 

7. Pôst podľa pápeža Františka: 
 Postite sa od škodlivých slov 

a odovzdávajte láskavé slová. 
 Postite s z mrzutosti a naplňte sa 

vďačnosťou. 
 Postite sa z hnevu a naplňte sa nádejou 

a optimizmom. 
 Postite sa z pesimizmu a naplňte sa 

nádejou a optimizmom. 
 Postite sa zo starosti a naplňte sa dôverou 

v Boha. 
 Postite sa zo sťažností (žalôb). Naplňte sa 

jednoduchými vecami v živote. 
 Postite sa zo smútku a zatrpknutosti 

a naplňte svoje srdce radosťou. 
 Postite sa zo sebectva a naplňte sa 

súcitom s ostatnými. 
 Postite sa z nedostatku odpustenia 

a naplňte sa postojmi zmierenia. 
 Postite sa zo slov a naplňte sa tichom 

a počúvajte ostatných. 
 



  

 
   

 

   
26. februára 2023      5/2023 

       Prvá pôstna nedeľa           XV. ročník 
     

 
„Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.“ 

 
Pokušenie nie je hriech. 

 
 Začiatok pôstu u mnohých 

kresťanov je poznačený rôznymi 

predsavzatiami. Pôst by mal byť 

časom modlitby, účasti na krížovej 

ceste, desiatku bolestného ruženca 

alebo krátkeho úryvku zo Svätého 
písma. Pôst sa má prežiť vo väčšej 

duchovnej aktivite. Boh nehľadí na 

množstvo či veľkosť predsavzatí, ale 

na ich kvalitné prežitie. Pôstny čas možno využiť 

prácou na sebe. Často je ľahšie zriecť sa jedla či 

nápoja, ako nájsť si viacej času pre najbližších, 
mať milé slovo, usporiadať prípadné 

nedorozumenia, napätia, vzťahy, ale i rázne 

zamedziť novému zlu, hriechu. Výzva k zmene 

života. Zachovávať prikázania. 
Boh cez Mojžiša nielen ustanovil Desatoro, 

ale určil za vec svedomia, že Božie príkazy sa 

musia zachovávať. Človek rád zabúda, najmä keď 

musí urobiť násilie na sebe. Mnohé a mnoho chce 

človeka zviesť, oklamať a dať prednosť 

čomukoľvek pred Bohom. Takýto stav nazývame 

pokušením. Dať prednosť čomukoľvek pred 

Bohom vedome a dobrovoľne je hriech. Je to čin 
proti Bohu. Je to známa vec od raja a bude ťažkou 

až do chvíle druhého príchodu Boha. 
      Ježiš, ktorý si vzal prirodzenosť človeka, stal 

sa nám podobný, rovnako prešiel stavom 

pokušenia. Lukáš evanjelista dokumentuje, čo aj 

dnes mnohí chcú odmietnuť, a síce existenciu 

satana. 
      Trojnásobné pokúšanie Krista je mementom, 

že satan nie je iba symbol zla. Je skutočnosťou, že 

diabol až do konca čias má moc pokúšať človeka. 

Aj keď niekto v jeho moc a rovnako v peklo 

neverí, to neznamená, že nejestvujú. Pokúšanie 

Krista na púšti upozorňuje: nemaj naivnú 

predstavu o satanovi. Pokušenie je naším 

každodenným stavom.  

Život bez hriechu je možný, ale 

pokušeniam sa nevyhneme. Pokušenie 

ešte nie je hriech. Ale aj v pokušení 

rozhoduje vernosť. 
      Cigareta je dovolená, fajčiť nie je 

hriech, a predsa zriecť sa hoci len 

jednej cigarety, tej, ktorú práve chcem 

vložiť do úst, je veľké víťazstvo. 
      Alkohol nie je hriech, a predsa ten 

malý pohárik či pohár piva, čo držím v ruke, je 

vhodné odložiť, dokonca výhodnejšie vyliať na 

zem ako do úst. A to je veľká vec. 
      Hracie automaty majú skrátiť čas, pobaviť, 

rozptýliť, potešiť. Ale nevkročiť do miestnosti, 

kde sú hracie automaty, môže byť väčšie 

víťazstvo, keď už človek nemusí klamať, kradnúť, 

podvádzať, ničiť seba, rodinu, šťastie. 
      Každý hriech, nielen hlavné, ktoré začínajú 

pýchou, ale i cudzie hriechy, ktoré priamo 

nepáchame, ale napomáhame iným v hriechu, sú 

aj naším nešťastím a aj za ne budeme prijímať 

trest. Stavovské hriechy, manželské hriechy nie sú 

najprv pokušením? Šťastie a nešťastie je v rukách 

každého človeka. 
      Je správne, že začíname od malých vecí. Už 

to, že si vzbudzujeme ten najlepší úmysel, ako je 

modlitba, túžba zriecť sa hriešnych návykov, 

urobiť rodinu i seba šťastnými je správne. 

Skúsme sa častejšie zastaviť a všimnúť si sám 

seba, svoje správanie, čo práve robím, kde idem. 

Pousilujme sa častejšie vkročiť do kostola, vziať 

do rúk ruženec, Sväté písmo. Zadívajme sa do 

zrkadla a usmejme sa na seba, usmejme sa na 
svojich drahých. Nájdime si pre nich čas. Vložme 

sa do rúk Krista. Skryme sa pod ochranu Panny 

Márie. Predsa nič nás to nestojí, a veríme, že je to 

veľa. Boh nepozerá na veľkosť našich činov. 

Pozerá na to, koľko lásky vkladáme do skutkov, 

slov, myšlienok...          (Zdroj: Dr. Ľubomír Stanček) 
 

 



Liturgický prehľad: 27. februára – 5. marca 2023 
  

 
„Skúška, ktorá na Vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On Vás nedovolí skúšať nad Vaše 

sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.“  (1 Kor,10,13) 
 

 

 
 

liturgický deň čas Miesto kňaz Úmysel 
Pondelok - 27. februára 
Sv. Gregora z Nareku, opáta a učiteľa 

Cirkvi, spomienka 
11:30 Jarovnice K † Jozef a Filoména 

Utorok - 28. februára 
Sv. Romana, opáta 
Spomienka 

17:00 Osada K † Stanislav Giňa 

18:00 Jarovnice F ZBP Anton 
Streda - 1. marca 
Sv. Albína, biskupa (KÁNTRY) 18:00 Močidľany K † Mária Gaľová a deti 

Prvý štvrtok - 2. marca 
Sv. Anežky českej, rehoľnice 
Spomienka 

15:00 JA / OS K Adorácia 

18:00 Jarovnice F Na úmysel darcu 

Prvý piatok - 3. marca 
Sv. Kanigundy, vojvodkyne (KÁNTRY) 
Spomienka 

08:00 Močidľany F † Mária, František 
17:00 Daletice K Za farnosť 
17:00 Osada F † Marta Kalejová 
18:00 Jarovnice K † Anton, Mária Kožároví 

Prvá sobota - 4. marca 
Sv. Kazimíra, princa(KÁNTRY) 
Spomienka 
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu 

9:00 Osada F Za farnosť 

18:00 Jarovnice K ZBP BBSJ a RB 

 

5.marca 2023 
Druhá 

pôstna nedeľa 

08:00 Močidľany K ZBP rod. Novotná č.2 
09:15 Daletice F † Mária ( 1. výr. ) 

10:30 Osada F ZBP Jozef Kaleja s rod. 

10:30 Jarovnice K ZBP Marcel a Katarína  
(50 r. manželstva) 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 
PO JA ruženčiari  ruženčiari 

UT RO Július Bolvan  Marta Digová 
JA Slávka Olejárová  Ninka Stanková 

ST MO Mária Ružbarská  Dominika Ružbarská 
ŠT JA Ivana Krescanková  Juliana Jacková 

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

SO OS ruženčiari  ruženčiari 
JA birmovanci birmovanci birmovanci 

NE  
MO Marcela Novotná Anton Ružbarský Juliana Novotná 
RO Július Bolvan Drahuša Peštová Lenka Giňová 
JA Z rodiny jubilantov Z rodiny jubilantov Z rodiny jubilantov 



Liturgický prehľad: 6. marca – 12. marca 2023 
 

liturgický deň čas miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 6. marca 
Sv. Fridolina, opáta 
Spomienka 

11:30 Jarovnice K † Žofia a Andrej 

Utorok - 7 . marca 
Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc 
Spomienka 

17:00 Osada K † Marián Giňa a Nadežda 

18:00 Jarovnice F † Pavol Bačinský 
Streda - 8. marca 
Sv. Jána od Boha, rehoľníka 
Spomienka 

18:00 Močidľany F † František, Konštantín, Anton 

Štvrtok - 9. marca 
Sv. Františky Rímskej, rehoľníčky 
Spomienka 

17:00 Daletice F † Jozef Zubrický 

Piatok - 10. marca 
Sv. Makária Jeruzalemského, biskupa 
Spomienka 

17:00 Osada F † Melánia 

18:00 Jarovnice K † Helena 

Sobota  - 11. marca 
Sv. Konštantína, kráľa 
Spomienka 
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu 

18:00 Jarovnice K † Anton Huľa 

12. marca 2023 
Tretia 

 pôstna nedeľa 
 

08:00 Močidľany F ZBP Milan Urvinitka (91.r.) 

09:15 Daletice K ZBP rod Kočanová 

10:30 Osada K ZBP uzdrav. Kristína a Marta 

10:30 Jarovnice F ZBP modlitbová skupina  
„ Deviatnik k sv. rodine „ 

 
„Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh 

prisľúbil tým, čo ho milujú.“ (Jak1, 12) 
 

 

Pozývame k modlitbe krížovej cesty. 
 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 
PO   JA ruženčiari  ruženčiari 

UT RO Július Bolvan  Slávka Popušová 
JA Monika Petrušová  Denisa Olejárová 

ST MO Marcela Novotná  Anna Tuptová 

PIA RO Július Bolvan  Kristína Duždová 
JA deti  deti 

SO JA birmovanci birmovanci birmovanci 

NE 
MO Mária Kandrová Stanislav Ružbarský Mária Lukáč-Jacková 
RO Jana Giňová Mária Popušová Lenka Giňová 
JA Monika Kališová Peter Kališ Laura Kališová 


