
R ÍM SKOK ATO LÍ CK A C I RKEV ,  FARNOS Ť JAROVCE  

T EL .  FARÁRA  JOZEFA JANČOVI ČA :  0904244376 

e-mail:  jancovic@centrum.sk 
 

Oznamy a poriadok sv. omší od 16. 11. do 22. 11. 2020 
 
 

 

Deň a dátum Liturgický deň Čas Úmysel 

Pondelok 

16.11. 

2020 

 18.00 
+ Jozef a Margita Matejčíkovi a ich rodičia                                 

                                                             chorv. 

Utorok 

17.11. 

2020 

Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka 18.00 
+ Jozef Mikitits a Jozef Vas, kňazi                      

                                                             slov. 

Streda 

18.11. 

2020 

 18.00 
+ Pavlína a Vít Marciš                            

                                                              slov. 

Štvrtok 

19.11. 

2020 

 18.00 
+ František a Katarína Židekoví   

                                                               slov. 

Piatok 

20.11. 

2020 

 18.00 

                                                                

slov.                

                                       

Sobota 

21.11. 

2020 

Obetovanie Panny Márie 18.00 
+ Matilda Baroková 

                                                               slov.    

Nedeľa 

22.11. 

2020 

Slávnosť Krista Kráľa 

34. nedeľa cez rok 
  8.00 za farníkov                                             slov.                              

sov.  
10.00 + Ján Štrek a rodičia Jakub a Anna     chorv. 

11.00 na úmysel                                              slov. 
 

 

 Od pondelka 16.11. sa slúžia sv. omše pri polovičnej kapacite kostola. 

V laviciach sa bude sedieť šachovnicovo. Sadajte si, prosím, do lavíc na miesta 

označené bielou samolepkou. V nedeľu nebude omša o 7 hod. ale miesto nej 

bude slovenská sv. omša o 11 hod. Kapacita miest na sedenie v našom kostole 

je 70 osôb. Prídete, prosím, aspoň v nedeľu obsadiť tieto miesta. 

 

 

Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti  

a v Pánu Bohu svoju nádej mať  

(Ž 73,28) 

 

 

 

 



AKO SI UCHOVAŤ DUCHOVNÝ POTENCIÁL V ČASE, ČO NÁM BEŽÍ? 

V dnešnú 33. nedeľu cez rok sa číta podobenstvo o talentoch z Mt 25,14-30: 
Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému 

dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten čo 

dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, 

získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom 

čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol 

ďalších päť talentov a vravel:  

“Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.”  

Jeho pán mu povedal:  

“Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do 

radosti svojho pána.” 

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty a vravel:  

“Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.”  

Jeho pán mu povedal:  

“Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do 

radosti svojho pána.” 

Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril:  

“Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. 25 Bál som sa, 

preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.”  

Jeho pán mu povedal:  

“Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si 

teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s 

úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte 

sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu 

vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.” 

 

Tento náročnosťou, aktivitou a prísnosťou poznačený príbeh je posledným vystupňovaným 

podobenstvom v piatej Ježišovej reči o posledných veciach (Mt 24-25). Z povrchného počutia 

príbehu o pánovi, ktorý poveruje troch sluhov zhodnotiť talenty, by sa zdalo, že Boh berie na 

seba podobu náročnému kapitalistu, ktorý chce na každom zarobiť a každého sluhu vyžmýkať. 

V popredí však stojí vzťah, ktorý sa buduje medzi dvomi prvými sluhami a ich pánom na 

základe dôvery pána, ktorý poznal ich schopnosti a vzťah sa u sluhov buduje zúročovaním 

majetku pána v dôvere v jeho spravodlivosť a dobrotu. Nie je to príbeh o spáse, ktorú si treba 

vydrieť, ani to nie je výzva k rozvoju mimoriadnych schopností, ale k rozvíjaniu toho, čo máme 

viac menej všetci a sú to ordinárne dary, ktoré každému Pán zveruje: čas, zdravie, spoločenstvo 

ľudí okolo nás, viera, nádej a láska vo vzťahu s Pánom. Podobenstvo nás podnecuje do aktívnej 

bdelosti, ktorá ráta s tým, že Pán sa raz vráti s istým očakávaniami. Nemôžeme si dovoliť 

zanedbávať veci svojho Pána, či strácať čas pestovaním lenivosti a pomýleného obrazu o Bohu.  

Pane, prosím ťa, osloboď ma od porovnávania sa s inými a pomôž mi vážiť si cenný čas, 

ktorý mi beží aby som rozvíjal vieru činnú v efektívnej láske v činoch pre teba a  

v prospech blížnych, aby sme boli raz s tebou v radosti! 

 

 


