OZNAMY:
V utorok 20.2. 2018 v našej farnosti je celodenná adorácia Najsvätejšej
sviatosti. Sviatosť bude vyložená o 9:00hod. Túto adoráciu zakončíme
spoločne modlitbou a požehnaním o 16:45 a potom o 17:00 bude sv. omša za
obetovaná za našu farnosť.
Deň modlitieb a pôstu za pokoj vo svete. Svätý Otec František stanovil 23.
Február 2018, piatok po prvej pôstnej nedeli, ako deň modlitieb a pôstu za
pokoj vo svete, vzhľadom na rôzne tragické pretrvávanie konfliktov
v rozličných častiach sveta, osobitne v Konžskej demokratickej republike
a Sudáne. Práve v tento piatok obetujme svoj pôst a modlitby na tento
úmysel a spoločne aj krížové cesty v našich chrámoch.
Jarné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný
je iba jeden deň. Obsahom je: príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia
a činorodá láska k blížnemu.
Oznam pre birmovancov: v piatok máme spoločnú krížovú cestu
v Tarnove o 16:30hod., po nej sv. omša a po sv. omši katechéza. Teším sa na
stretnutie 
Dňa 10.3. 2018 sa uskutočni dekanátne stretnutie mladých (DSM)
v Zborove. Samozrejme sme všetci srdečne pozvaní a vítaní. Dúfam, že nás
tam pôjde aspoň toľko, koľko pred rokom do Lenartova . Je potrebné sa
nahlásiť v sakristii, meno priezvisko, adresa vek a podpis. Avšak
organizátori chcú, aby sa aj každý sám nahlásil cez web, ktorý máte na
nástenke ako aj tu v bulletine: goo.gl/HScsxu. Je potrebné sa nahlásiť do
25.2. 2018 aj v kostole aj na webe. Samozrejme zvlášť povzbudzujem
k účasti našich birmovancov.
Na nástenke je plagát ohľadom Národného stretnutia mládeže, ktoré sa
uskutoční od 26. – 29.7. 2018 v Prešove (P18), na ňom máte aj web adresu
kde sa môžete prihlásiť na P18.
Na nástenke nájdete plagát na ktorom je pozvánka od spoločenstva
„Modlitby matiek“ s názvom „Po stopách eucharistických zázrakov“ (San
Giovanni Rotondo – Lanciano – Manopello - Orvieto), od 6.4. – 11.4. 2018.
Bližšie informácie a kontaktnú osobu nájdete na tomto plagáte.
1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými
zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenie k druhému a rozjímal
o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa
pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu
získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho
Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred
obrazom
Ježiša
Krista
Ukrižovaného
modlitbu Dobrý
a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
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Ktorý kríž je najlepší?
V istom meste žil jeden chudobný, jednoduchý človek. Večer sa po
úmornej práci vracal domov unavený a veľmi znechutený. Nevraživo pozoroval
ľudí, ktorí si sedeli v autách alebo na stoličkách v bare.
„Tí sa majú,“ hundral si natlačený v električke ako strapec hrozna
v lise. „Nevedia, čo je to utrpenie… Všetko samá ruža a kvety, ale len pre nich.
Keby tak museli niesť svoj kríž!“
Pán trpezlivo počúval toto horekovanie, až ho raz večer počkal pri
bráne jeho domu.
„Ach, to si ty, Pane?“ začudoval sa muž, keď ho zazrel. „Nepokúšaj sa
ma utíšiť. Sám dobre vieš, aký ťažký kríž s i mi určil.“ Muž bol viac nadurdený
ako zvyčajne.
Pán sa naňho dobrotivo usmial. „Poď so mnou. Dám ti možnosť
vybrať si iný kríž.“
Muž sa zrazu ocitol v ohromnej azúrovej jaskyni. Bol to božský
priestor. A bol plný krížov, malých i veľkých, bohato vyzdobených
drahokamami, hladkých i pokrútených.
„Toto sú kríže ľudí,“ povedal Pán. „Tak si z nich jeden vyber.“ Muž
ako nevychovanec odhodil svoj kríž do kúta, pomädlil si ruky a začal si vyberať.
Vyskúšal s i jeden. Bol ľahučký, ale strašne dlhý a prekážal pri chôdzi.
Položil si na ramená biskupský kríž. Ten bol zasa neznesiteľne ťažký. Ležalo na
ňom mnoho zodpovednosti a obiet. Ďalší bol hladký a pekný na pohľad, ale len
čo si ho položil na chrbát, začal pichať, akoby bol plný klincov. Vzal do ruky
ďalší kríž – strieborný, žiarivý, ale zalial ho taký mučivý pocit samoty a
opustenosti, že ho hneď odložil. Skúšal a skúšal, ale každý kríž mal nejakú
chybu.
Nakoniec v pološere, v kúte objavil malý, používaním ošúchaný kríž.
Nebol veľmi ťažký, ani nepohodlný. Akoby bol práve preňho. Víťazos lávne si
ho
vložil
na
plecia.
„Vezmem
si
tento!“
povedal
a
vyšiel z jaskyne.
Pán sa naňho vľúdne pozrel. V tej chvíli muž zbadal, že si vybral
práve svoj starý kríž, ten, ktorý odhodil, keď vchádzal do jaskyne. Ten, ktorý
nosil celý život.
V rannom sne je život žiarivejší v porovnaní s tým, ako ho žijeme. Ale pravda sa
ukáže nakoniec.
http://modlitba.sk/?p=2357

Liturgický program v týždni od 19.2. 2018 do 25.2. 2018

Liturgický program v týždni od 26.2. 2018 do 4.3. 2018

PO 19.2.
UTOROK
PO 1. PÔSTNEJ
NEDELI
MOKROLUH
UT 20.2.

ST 21.2.

ŠT 22.2.

17:00

KATEDRA
SV. PETRA,
APOŠTOLA SVIATOK

PIATOK
PO 1. PÔSTNEJ
NEDELI

K. HUTA

17:00

ZBP ROD.
ŠTEFANČINOVEJ

ROKYTOV

17:00

ZA FARNOSŤ

MOKROLUH

18:00

PRED SV. OMŠOUKRÍŽOVÁ CESTA
A PO SV. OMŠIKATECHÉZA

PI 23.2.

SO 24.2.

2. PÔSTNA NEDELA
VIGÍLIA

ROKYTOV

2. PÔSTNA NED ELA

MOKROLUH

TARNOV

17:00

8:00

9:15

NE 25.2.

K. HUTA

10:30

18:00

ZBP ROD.
MAŇKOVEJ
(č.122)

17:00

† HELENA
(č.167)

17:00

ZBP ROD.
SEMANOVEJ
(č.39)

TARNOV

17:00

ZA FARNOSŤ

MOKROLUH

18:00

ZBP ROD.
TARNOVSKEJ
(č.57)

3. PÔSTNA NEDELA
VIGÍLIA

TARNOV

17:00

ZBP RUŽ.
BRATSTVO
(č.15)

3. PÔSTNA NED ELA

K. HUTA

8:00

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV

9:15

ZBP A GNESA
„88“ ROKOV
ŽIVOTA (č.41)

MOKROLUH

10:30

† ANNA (č.92)

UT 27.2.

UTOROK
PO 2. PÔSTNEJ
NEDELI

ST 28.2.

STREDA
PO 2. PÔSTNEJ
NEDELI

ŠT 1.3.

ŠTVRTOK
PO 2. PÔSTNEJ
NEDELI

ZBP ZDENKA „60“
A BOŽ. POŽ. PRE
RODINY
(č.150)

TARNOV
17:00

† JOZEFÍNA,
JÁN
(č.218)

PONDELOK
PO 2. PÔSTNEJ
NEDELI

MOKROLUH
SPOVEĎ 16:00 – 18:00

ZA FARNOSŤ

FARSKÁ CELODENNÁ
ADORÁCIA

STREDA
PO 1. PÔSTNEJ
NEDELI

18:00

PO 26.2.

ZBP ROD.
GAĽA NOVEJ
(č.10)

ZBP JOZEF „80“
ROKOV ŽIVOTA
(č.24)

PIATOK
PO 2. PÔSTNEJ
NEDELI

K. HUTA
SPOVEĎ 15:45 – 17:00

ROKYTOV
SPOVEĎ 15:30 – 17:00

PI 2.3.

SO 3.3.

ZBP VIKTOR
(č.166)
† ANNA, JURAJ,
KATARÍNA,
ANDREJ (č.66)

TARNOV
SPOVEĎ 16:15 – 18:00

NE 4.3.

ZBP LUKÁŠ

