RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ JAROVCE
TEL.:

0 9 0 4 2 4 4 3 7 6 ; e - m a i l : jancovic@centrum.sk

FARSKÉ OZNAMY OD 4. 1. DO 24. 1. 2021
Liturgický kalendár:
streda 6.1.
nedeľa 10.1.
nedeľa 17.1.
štvrtok 21.1.
nedeľa 24.1.



Slávnosť Zjavenia Pána (Traja králi)
Tretia nedeľa po Narodení Pána – sviatok krstu Krista Pána
Druhá nedeľa v cezročnom období
sv. Agnesa, panna a mučenica, spomienka
Tretia nedeľa v cezročnom období (Nedeľa Božieho slova)

Z epidemiologických dôvodov a kvôli zákazu vychádzania sa do 24.
januára 2021 v našom kostole slúžia sväté omše bez účasti veriacich. Kňaz
slúži každý deň sv. omšu súkromne. Omše zapísané v kalendári na dané úmysly
budú presunuté na neskôr.



Na slávnosť Zjavenia Pána požehnáme vodu, ktorú si budete môcť neskôr vziať
do svojich príbytkov a ňou si ich pokropiť.



Požehnanie domov v období sviatku Zjavenia Pána sa tento rok nekoná.







V dňoch od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Prosme za dar jednoty najprv medzi nami a tiež aj medzi početnými
kresťanskými spoločenstvami (na svete je až 30,000 kresťanských denominácii
a skupín; len v USA ich je okolo 1,200). O túto hriechom narušenú jednotu
naliehavo prosil Ježiš pred smrťou Boha Otca: Aby všetci boli jedno! (Jn 17,21).
V pokladničke na Dobrú novinu sa vyzbieralo za pár dní 205 Eur. Pán nech
odmení Vašu štedrosť. Zašlem ich na účet: SK77 1100 0000 0029 4045 7894
Otcovia biskupi dišpenzovali veriacich až do odvolania na účasti sv. omší.
Sledujte, prosím, sv. omše v médiách TV LUX, LUMEN a Rádio Mária. V
rodinách sa spoločne modlime k Bohu za ochranu Slovenska a obracajme sa k
Sedembolestnej, aby sa prihovárala u Boha za nás a našu krajinu a ťažkosti
spojené s obmedzeniami obetujme za skoré ukončenie koronakrízy.

NOVÝ BOŽÍ ROK 2021
Zdobia ho slová požehnania, ktoré zneli
v prvom omšovom čítaní na Nový rok.
„Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!
Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a
nech ti je milostivý!
Nech Pán obráti svoju tvár k tebe
a daruje ti pokoj!“ (Nm 6,24-26)
Drahí farníci, začíname jedinečný Bohom
darovaný čas, síce s radikálnymi
obmedzeniami ale iste s Božou priazňou
a s kresťanskou nádejou,
nie v tom zmysle, že všetko v tomto roku
bude len dobré, ale naša nádej je v tom, že Pán
je nad všetkým a v ňom všetko nadobúda svoj
zmysel. Prajem Vám dobrý a zdravší rok a
v ňom veľa vôle k zmyslu
i pre zdanlivo nezmyselné veci.

Požehnaný nový rok!
Sretno novo ljeto!
Boldog új évet!
Frohes neues Jahr!

MIMORIADNY ROK SV. JOZEFA
150 rokov od vyhlásenia SVÄTÉHO JOZEFA za patróna univerzálnej Cirkvi
(v roku 1870) mu chcel pápež František venovať mimoriadny rok. Od 8. 12. 2020
do 8.12. 2021 slávime teda mimoriadny Rok sv. Jozefa. Listom Pater cordis (S
otcovským srdcom) z dňa 8.12. 2020 pápež označil sv. Jozefa titulmi: milovaný
otec, nežný a láskavý, poslušný, prijímajúci, tvorivo odvážny, pracovitý a
držiaci sa v úzadí. List je „slovom uznania a vďačnosti rodičom, starým
rodičom, učiteľom", a v čase epidémie aj „opatrovateľom, lekárom, predavačom
... polícii, špeditérom, dobrovoľníkom, kňazom a rehoľníkom, ... každému, kto
ukazuje, že nikto sa nemôže zachrániť sám“. V našej „dobe bez otcov“ je sv.
Jozef dôležitým vzorom pre všetkých otcov, píše František. Človek sa nestane
otcom len „tým, že privedie na svet dieťa, ale skôr tým, že sa oň zodpovedne
stará“. Byť otcom znamená uvádzať dieťa do reality života a sprevádzať ho v
nej.
Na základe vôle Svätého Otca sa preto Penitenciária rozhodla udeliť
mimoriadne odpustky do 8. decembra 2021. Podmienky na ich získanie sú
bežne: sviatostná spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.
Sme pozvaní rozjímať o postave sv. Jozefa „s mysľou odlúčenou od
akéhokoľvek hriechu“. Penitenciária uvádza spôsoby získania úplných
odpustkov, napríklad účasťou na duchovnej obnove s „meditáciou nad sv.
Jozefom“ alebo meditáciou „najmenej 30 minút nad modlitbou Otčenáš“.
Sv. Jozef je silný a nádejný vzor muža autentickej viery, ktorý pozýva
„znovuobjaviť synovský vzťah s Otcom“ a „obnoviť vernosť modlitbe, počúvať
a do hĺbky rozlišovať Božiu vôľu“. Je tiež symbol spravodlivosti popri Božom
milosrdenstve. Povzbudzuje nás, aby sme „znovuobjavili hodnotu ticha,
obozretnosti a lojality pri plnení svojich povinností“, najmä v tomto období
pandémie, v ktorej osobitná pozornosť by sa mala vždy venovať tým, ktorí
trpia. Ako manžel Márie a otec Ježiša mal Jozef úlohu strážcu rodiny. Z tohto
dôvodu ďalší spôsob, ako získať úplné odpustky je recitovanie ruženca v
rodine alebo medzi snúbencami. V domácnosti možno vytvoriť „tú istú
atmosféru intimity, spoločenstva, lásky a modlitby, ktorá sa žila vo svätej
rodine“. Veriaci môžu získať odpustky modlitbou litánií venovaných svätému
Jozefovi.
Úplné odpustky sa ponúkajú aj chorým a starým ľuďom, ak sa na počesť
sv. Jozefa prednesú „úkon zbožnosti“, ktorým s dôverou Bohu ponúknu
bolesti a nepríjemnosti svojho života “. Presne z tejto perspektívy je sv. Jozef
silným symbolom, ktorý zostáva aktuálny v mnohých aspektoch aj dnes.

