
 

OZNAMY: 

 

1. Pán Boh zaplať za Vaše milodary: 
Magda Lukáč Jacková     50,00 € 

Mária Stanková      50,00 € 

Bohuznáma     100,00 € 

Anton Makara st.    100,00 € 

Bohuznámy (osada)   100,00 € 

Rod. Novotná  (227)   100,00 € 

Rod. Onderčová    500,00 € 

 
Na reštaurovanie bočných oltárov prispeli: 

Magda Lukáč Jacková   100,00 € 

Anton Makara st.    100,00 € 

Bohuznámy     100,00 € 

Mária Stanková      50,00 € 

Bohuznámy       50,00 € 

Bohuznáma rod.      50,00 € 

Cena opravy jedného oltára:         6.600,00 € 

 

Jarná zbierka na charitu: 
Jarovnice                                                345,00 €                                     

Močidľany                                             191,00 € 

Daletice                                                    60,50 € 

Osada                                                       83,10 € 

 

V nedeľu 26. marca, na 5. pôstnu nedeľu, je 

zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom 

a vojnovým utečencom. 

 

Naše Jarovnické farské číslo bankového účtu:  

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

 
2. Štvrtá pôstna nedeľa má prívlastok: Nedeľa 

LAETARE – Nedeľa Radosti. 
V túto nedeľu kňaz oblieka ornát ruţovej farby, 

je moţné ozdobiť oltár kvetmi a hrať na organe 

prelúdia a iných hudobných nástrojoch. 

 
 

3. V tomto roku sa slávnosť sv. Jozefa, ţenícha 

Panny Márie presúva na pondelok, pretoţe 

pôstna nedeľa má prednosť. 

 
 

4. Na budúci víkend sa v noci z 25. na 26. 

marca mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho 

času posúvame hodiny na 03. hodinu letného 

času.  
 
 

 

 
5. V sobotu 25. marca máme slávnosť 

Zvestovania Pána. V tento deň si pripomíname  

 Deň počatého ţivota 

 Deň zápasu za ľudské práva 

 Medzinárodný deň spomienky na všetky 

nenarodené ľudské bytosti 

Pripnime si bielu stuţku, aby kaţdý videl, ţe na 

počatých ţivotoch detí nám záleţí. Modlíme sa  

za všetkých, ktorí sa akokoľvek podieľajú na  

predčasne ukončených ţivotoch nenarodených 

detí aj za rodičov týchto detí. 
 

6. Počas pôstu 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. 

3. pôstna nedeľa- ruţencové bratstvo 

4. pôstna nedeľa- bratstvo Boţského Srdca 

5.pôstna nedeľa- mládeţ a birmovanci 

6.pôstna nedeľa- rodiny, manţelia 

V nedeľu bude vo všetkých kostoloch kríţová 

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

Kto koná poboţnosť kríţovej cesty 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. 
 

7. Na 5. pôstnu nedeľu sa zachoval zvyk 

zahaľovať v kostoloch kríţe, oltáre a obrazy 

umučeného Krista. Kríţe zostanú zahalené aţ 

do konca slávenia utrpenia a smrti Pána vo 

Veľký piatok. 
 

MODLITBA K UKRIŽOVANÉMU 

Dobrý a preláskavý Jeţišu, pred Tvojou tvárou 

padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa 

prosím a ţiadam: dobrotivo do môjho srdca 

vtlač city ţivej viery, nádeje a lásky, ako aj 

opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné 

odhodlanie ich napraviť. Dobrý Jeţišu, 

s veľkým dojatím a bolesťou duše, uvaţujem 

a rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred 

očami, čo o Tebe do tvojich úst vloţil prorok 

Dávid: „Prebodli mi ruky aj nohy, môţem si 

spočítať všetky svoje kosti“(Ţ 22,17). 
 
 



 
   

 

   

12. marca 2023   6/2023 

   Tretia pôstna nedeľa       XV. ročník 
     

 

„Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia“ 

 

Stačí drobný skutok lásky. 

Ţivot dáva človeku priam 

nekonečné mnoţstvo šancí. Tragédia 

mnohých spočíva v  tom, ţe ich nevedia 

spoznať a vyuţiť. 

Samaritánka premrhala v ţivote 

mnohé šance. Azda uţ ani nedúfala, ţe sa 

jej ţivot môţe zmeniť. Vtedy k nej 

zaznela jednoduchá prosba: „Daj sa mi 

napiť!“ (Jn 4, 7). Bola to príleţitosť k 

dobrému skutku. Keďţe bola pri studni, 

tento skutok sa môţe javiť ako 

zanedbateľný. Bol to čin, ktorá by ju nič 

nestál. Drobnosť. A predsa táto drobnosť jej otvorila 

dvere k prijatiu veľkých milostí, ktoré úplne zmenili 

jej ţivot. 

Mnohé veľké šance sú ukryté v maličkostiach. 

Človek ich neraz minie. A to len preto, ţe nedokáţe 

spoznať ich hodnotu. Azda by bolo dobré častejšie 

rozjímať o Jeţišových slovách, ktoré nám odhaľujú 

hodnotu kaţdého skutku: „Čokoľvek ste urobili 

jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste 

urobili“ (Mt 25, 40). Z tohto pohľadu, má kaţdý 

skutok, i ten najnepatrnejší, obrovskú hodnotu. 

Dobročinnosť, nech by sa uţ týkala hoci aj drobností, 

ktoré nás na prvý pohľad nič nestoja, otvára nám 

dvere k prijatiu veľkých milostí. Boh je veľký 

gavalier. I drobný skutok lásky odmieňa kráľovským 

spôsobom.  

Kňaz zmeškal autobus a tak sa domov vydal 

pešo. Ledva prešiel prvý kilometer, keď pri ňom 

zastalo auto. Vodič bol z jeho farnosti, ale ho vlastne 

ani nepoznal, pretoţe náboţenského ţivota sa vôbec 

nezúčastňoval. Uvítal teda moţnosť porozprávať sa s 

ním. Muţ za volantom začal rozhovor: 

      „Určite vám bolo otupno ísť takto sám... Ja 

neznášam samotu!“  „Nebolo mi otupno...“ odpovedal 

kňaz. „Modlil som sa a tak som nebol sám... A do tej 

modlitby ste bol aj vy zahrnutý.“ 

„Ja viem, otče, na čo naráţate,“ povedal vodič. 

„Mne však uţ nič nepomôţe! Mám problém, ktorý sa 

nedá vyriešiť! “ „Nie je problém, na ktorý by nebolo 

nejaké riešenie!“ namietal kňaz. „Keby ste poznali 

môj, inak by ste hovorili...“  „Skúste ho povedať... A 

potom uvidíme...“ 

Vodič sa zamyslel, odkašľal si a 

začal. Najprv nesmelo, ale potom zrýchlil 

reč, ţe sa zdalo, akoby chcel rýchlo tento 

problém slovami vyhnať zo svojho 

vnútra. Keďţe uţ boli takmer na mieste, 

zastavil auto pred tabuľkou na začiatku 

dediny, vypol motor a rozprával a 

rozprával... A kňaz začínal chápať 

dôvody, ktoré tohto muţa vzdialili od 

Boha. A chápal tieţ, ţe tu nepomôţe 

ţiadna jednoduchá rada. Preto keď muţ 

skončil, povedal: „Môţem vám pomôcť, 

ale na to potrebujeme viac času. Pozývam vás na 

kávu.“ 

Muţ odmietol, ale prisľúbil, ţe v najbliţších 

dňoch určite príde. A skutočne prišiel. Sedeli pri káve 

a kňaz mu vysvetľoval Kristovo evanjelium. Po 

hodine sa muţ ozval: „To je pekné, otče, ale celý čas 

ste sa ani slovom nedotkli môjho problému.“ 

      Kňaz sa usmial: „Myslíte si? Celý čas som vám o 

tom hovoril.“  Muţ odišiel. No o pár hodín 

zatelefonoval kňazovi: „Pochopil som! V niečom uţ 

mám jasno! Môţem ešte prísť?“ 

Nasledovalo ešte niekoľko rozhovorov. Kňaz 

sa však nikdy nedotkol priamo problému tohto muţa. 

Hovoril iba o Boţej náuke, ktorú prináša evanjelium. 

Muţ počúval a rozmýšľal. Nakoniec povedal: „Teraz 

chápem, ţe môj problém bol problémom len preto, ţe 

som nepoznal a nechápal Jeţišovu 

náuku.“  Nasledujúcu nedeľu ho kňaz zbadal v 

chráme. A v tú istú nedeľu tento muţ prišiel na faru a 

na dverách povedal: „Chcem sa vyspovedať, otče.“  V 

ten deň začal skutočne nový ţivot. Prešlo pár rokov a 

dnes patrí k najhorlivejším farníkom a kňaz ho 

pokladá za jeden z pilierov farnosti. 

 Čo však odštartovalo túto jeho zmenu? Bol to drobný 

skutok lásky – keď zastavil kňazovi, aby ho zviezol 

domov. Bola to drobnosť, ktorá mu otvorila dvere k 

prijatiu veľkých milostí. 

 Ţivot nám núka priam nekonečné mnoţstvo 

šancí. Nepremrhajme ich len preto, ţe sa zdajú drobné 

a bezvýznamné.   (Zdroj: Miron) 
 

 

 



  

Liturgický prehľad: 13. marca – 19. marca 2023 
  

 

„Je zbytočné sa postiť od jedla, a pritom mať záľubu v krutom kritizovaní a urážaní: Neješ mäso, 

ale požieraš svojho brata.“ (Sv. Bazil Veľký) 
 

 

„Chcem vám povedať niečo ľahko pochopiteľné, niečo čo ste často sami prežili: Pôst dodáva 

modlitbe dôveru a rozohňuje ju…Modlitba vyprosí silu k pôstu a pôst získa milosť k modlitbe. Pôst 

posilňuje modlitbu, modlitba posilňuje pôst a prednáša ho pred Božiu tvár.“ (sv. Bernard z Clairvaux) 
 

liturgický deň čas Miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 13. marca 
Sv. Kristíny, mučenice,  

Spomienka 
11:30 Jarovnice K ZBP Ľuboš 

Utorok - 14. marca 

Sv. Lazára, biskupa 

Spomienka 

17:00 Osada K 
† Alžbeta Miková,  

r. Kalejová, Bíla 

18:00 Jarovnice F † Jozef, Anna , Karol 

Streda - 15. marca 

Sv. Klementa Jána Máriu Hofbauera, 

kňaza, spomienka 

18:00 Močidľany K † Jolana, Bartolomej,Imrich 

Štvrtok - 16. marca 

Sv. Heriberta, biskupa 

Spomienka 

17:00 Daletice F Za farnosť 

Piatok - 17. marca 

Sv. Patrika, biskupa 

Spomienka 

17:00 Osada F 
† Pavlína, Jozef,  

Stanislav, Ladislav 

18:00 Jarovnice K ZBP Helena (88.r.) 

Sobota - 18. marca 

Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa 

a učiteľa Cirkvi, spomienka 
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu 

18:00 Jarovnice K † Anna a Jozef  Telepákoví 

 

19. marca 2023 

Štvrtá 

pôstna nedeľa 

Nedeľa LAETARE 

08:00 Močidľany K ZBP rod. Ružbarská 

09:15 Daletice F † Mária 

10:30 Osada F †  Melánia, Vlasta a Polonia 

10:30 Jarovnice K 
ZBP Ivana (18.r.) 

 a rod . Krescanková 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 

PO JA Ľuboš Novotný  ruţenčiari 

UT 
RO NaďaBilá  Erika Bilá 

JA Terézia Troščaková  NoemiTroščaková 

ST MO Mária Lukáč-Jacková  Juliana Novotná 

PIA 
RO Július Bolvan  Marta Digová 

  JA deti  deti 

SO JA birmovanci birmovanci birmovanci 

NE  

MO Mária Ruţbarská Stanislav Ruţbarský Dominika Ruţbarská 

RO Július Bolvan Drahuša Peštová Lenka Giňová 

JA Ivana Krescanková Anton Konečný Adriena Krescanková 



 

Liturgický prehľad: 20. marca – 26. marca 2023 

 

liturgický deň čas miesto kňaz Úmysel 

Pondelok - 20. marca 

Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej 

Panny Márie, slávnosť 

11:30 Jarovnice K †rod. Triščová (250) 

Utorok - 21 . marca 

Sv. Serapiona, pustovníka 

Spomienka 

17:00 Osada K † Jozef a Pavlína 

18:00 Jarovnice F † Marcel Novotný (5.výr.) 

Streda - 22. marca 

Sv. Lei Rímskej, vdovy 

Spomienka 

18:00 Močidľany F † rod. Harčárová, Semanová 

Štvrtok - 23. marca 

Sv. Turibia de Mongroveja,biskupa 

Spomienka 

17:00 Daletice F † Marián a Ján 

Piatok - 24. marca 
Sv. Kataríny Švédskej,panny 

Spomienka 

17:00 Osada F † Melánia 

18:00 Jarovnice K † František a rodičia 

Sobota  - 25. marca 

Zvestovanie Pána 

Slávnosť 
Večerná omša je s platnosťou na nedeľu 

18:00 Jarovnice K 
† Filoména, Peter, 

 Konštantín, Ivan 

26. marca 2023 

Piata 

 pôstna nedeľa 
 

08:00 Močidľany F ZBP Marián (50r.)  

09:15 Daletice K Za farnosť 

10:30 Osada K 
† František, Anna, Helena, 

Jozefina, Veronika, Eva 

10:30 Jarovnice F ZBP Mária Novotná 

 

„Nie je možné, aby oheň horel vo vode. Nie je možné pokánie bez pôstu.“  
(sv. Ján Zlatoústy) 

 

 

„Pôst rodí prorokov. Posilňuje mocných. Poučuje zákonodarcov. Ozbrojuje hrdinov. Cvičí atlétov. 

Odráža pokušenia. Prebýva spolu so striedmosťou a čistotou. Vo vojnách robí hrdinské činy a v 

čase mieru učí pokoju. Posväcuje oddaných a zdokonaľuje kňazov.“  (Sv. Bazil Veľký) 

 

  Prvé čítanie Druhé čítanie Prosby 

PO   JA ruţenčiari  ruţenčiari 

UT 
RO Maria Popušová  Kristína Duţdová 

JA Ninka Stanková  Denisa Olejárová 

ST MO Marcela Novotná  Dominika Ruţbarská 

PIA 
RO Marta Bilá  Lenka Giňová 

JA deti 
 

deti 

SO JA birmovanci birmovanci birmovanci 

NE 

MO Mária Kandrová Jozef Kolarčík Anna Tuptová 

RO Boţena Bíla Václav Ţiga Slávka Popušová 

JA Jaroslava Jacková Monika Kandrová Zuzana Kundríková 


