OZNAMY:
 Od utorka sa začína mesiac máj a s ním aj májové pobožnosti ku cti našej
Nebeskej Matky Panny Márie. Srdečne pozývam a povzbudzujem k účasti.
Pobožnosti budú: ak je sv. omša, tak vždy pred sv. omšou, ak sv. omša nie je
tak o 18:00hod.
 Mokroluh, Rokytov a K. Huta: Úmysly na júl až december 2018 sú už
všetky obsadené.
 Stretnutie miništrantov spojené s futbalom bude v sobotu 5.5. 2018 na fare
so začiatkom o 10:30hod. Doniesť si športovú obuv na futbal, snáď nám
nebude pršať 
 Mokroluh: srdečne pozývam všetkých na brigádu okolo kostola a fary
v sobotu 5.5. 2018 o 9:00hod.
Pred nami je prvopiatkový týždeň. Chorých navštívim ako vždy na prvý
piatok dopoludnia začínajúc v Mokroluhu o 8:00hod.
Kto by chcel stať sa členom spolku sv. Vojtecha, vzadu nájdete prihlášku,
ktorú treba vyplniť a poslať.
 Zbierka na katolícke masmédiá bude 13.5. 2018.
V mene rodičov, prvoprijímajúcich detí ako aj v svojom vás všetkých
srdečne pozývam na slávnosť 1. Sv. prijímania detí našej farnosti, ktorá bude
13.5. 2018 na Fatimskú Pannu Máriu v K. Hute so začiatkom o 10:00hod.
 Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 12.5. 2018 v kostole v K.
Hute o 9:00 a po sv. spovedi nácvik. Rodičov a príbuzných týchto detí
prosím, aby si sv. spoveď vykonali počas prvopiatkového týždňa.
 Prosebné dni: pondelok 7.5., utorok 8.5. a stredu 9.5. 2018. Záväzný je
jeden deň. Obsahom týchto dní sú prosby za úrodu.
Vo štvrtok 10.5. 2018 slávnosť Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok.
 Stretnutie birmovancov bude v piatok 11.5. 2018 v Mokroluhu:
o 18:00hod. sv. omša a po nej katechéza.

FARNOS Ť SV. URŠ ULE
MOKROLUH 52, 086 01
mo kroluh@rimkat.sk
054/472 50 75 (0940 616 710)
Sp rávca farnosti: Marcel Záleha
Chráň me si rodinný stôl čerpaním z Eucharistie
Radostné spolunažívanie je spoľahlivým teplo mero m indikujúcim zdravie
našich vzťahov: ak v rodine nie je niečo v poriadku, alebo sa v nej ukrýva nejaké
zranenie, pri stole sa na to hneď príde. Rodina, ktorá takmer n ikdy spoločne
nejedáva, alebo v ktorej sa pri stole nehovorí, lebo sa pozerá na televíziu alebo do
smartfónu, je rodinou len „tak trochu“. Keď sú deti pri stole zamestnané počítačom,
mobilo m, a nepočúvajú sa navzájom, to nie je rodina, je to penzión. Kresťanstvo má
osobitné povolanie k radostnému spolužitiu, to všetci vedia. Pán Ježiš rád vyučoval
pri stolovaní a neraz predstavoval Božie kráľovstvo ako slávnostnú hostinu. Ježiš si
vybral stolovanie aj pre odovzdanie učeníkom svojho duchovného testamentu urobil tak pri večeri -, testamentu zhrnutého v pamätnom geste jeho obety: daru
svojho Tela a svojej Krvi ako pokrmu a nápoja spásy, ktoré vyživujú pravú a trvalú
lásku. Z tohto pohľadu môžeme isto povedať, že rodina je „do ma“ pri svätej omši.
To preto, že si prináša na slávenie Eucharistie vlastnú skúsenosť radostného
spolunažívania a otvára ju milosti všeobecného radostného spolunažívania, Bo žej
láske pre svet. Tým, že sa rodina zúčastňuje na Eucharistii, očisťuje sa z pokušenia
uzavrieť sa do seba, upevňuje sa v láske a vernosti a rozš iruje h ranice vlastnej
bratskej spolupatričnosti podľa Kristovho srdca. V tejto našej dobe, poznačenej
toľký m uzatváraním sa a toľký mi mú rmi, sa radostné súžitie, vytvárané rodinou a
zväčšované Eucharistiou, stáva príležitosťou kľúčového významu. Eucharistia a
ňou sa živiace rodiny mô žu zv íťaziť nad uzatváraním sa a budovať mosty vľúdneho
prijatia a dobročinnej lásky. Áno, Eucharistia Cirkvi rodín, schopných prinavrátiť do
ko munity účinný kvas radostného spolužitia a v zájo mnej pohostinnosti, je školou
ľudského začleňujúceho prijat ia, ktorá sa nebojí konfrontácií! Niet takých
maličkých, sirôt, slabých, bezbranných, zranených či sklamaných, zúfalých a
opustených, ktorým by eucharistické radostné spolužitie rodín nemoh lo dať výživu,
pookriatie, ochranu a prichýlenie. Hľaďme na tajomstvo eucharistickej hostiny. Pán
láme svoje Telo a vylieva svoju Krv za všetkých. Skutočne niet rozdelenia, ktoré by
mohlo v zdorovať tejto sviatostnej obete; iba postoj falošnosti, spolupáchateľstva so
zlo m mô že vy lúčiť z účasti na nej. Každé iné v zdialenie sa nie je schopné vzdorovať
bezbrannej sile lámaného chleba a lejúceho sa vína, sviatosti jediného Pánovho Tela.
Živej a životodarnej zmluve kresťanských rodín, ktorá predchádza, podopiera a
objíma v dynamizme svojej pohostinnosti každodenné námahy i radosti,
spolupracuje s milosťou Eucharistie, ktorá je schopná vytvárať spoločenstvo, ktoré
je neustále nové, svojou silou začlenenia a spásy.
http://nova.dkuspis.sk/clanky/573-Chranme-si-rodinny-stol-cerpanim-z-Eucharistie/10-Manzelstvo-a-rodina/2-Prihovory-a-katechezy-Svateho-otca-Frantiska

Liturgický program v týždni od 30.4. 2018 do 6.5. 2018
PO 30.4.

PONDELOK
PO 5. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

MOKROLUH

18:00

SPOVEĎ 16:00 – 18:00

Liturgický program v týždni od 7.5. 2018 do 13.5. 2018
PO 7.5.

P ONDELOK
P O 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

UT 8.5.

UTOROK
P O 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ST 9.5.

NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA – VIGÍLIA

† HELENA
(č.200)

SV. JOZEFA,
ROBOTNÍKA Ľ. SP.
TARNOV
UT 1.5.

ST 2.5.

18:00

SPOVEĎ 16:15 – 18:00

SV. ATANÁZA,
BP A UČ. CIRKVI
SPOM IENKA

K. HUTA

18:00

SPOVEĎ 16:45 – 18:00

† ANDREJ,
MÁRIA, ANDREJ
(č.62)

17:00

† MILA N
(č.106)

SV. FILIPA A JAKUBA
APOŠTOLOV
SVIATOK

PIATOK
PO 5. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

TARNOV

PI 4.5.

1. PIATOK MESIACA

MOKROLUH

18:00

ROKYTOV

15:30

SO 5.5.

SPOVEĎ 16:30 – 18:00

6. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA - VIGÍLIA

6. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

ZA † KŇAZOV
JOZEF, MA RKO
(č.188)

18:00

ŠT 3.5.

ROKYTOV

† MÁRIA
(č.77)

NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA S LÁVNOSŤ

TARNOV

8:00

ZA FARNOSŤ

K. HUTA

18:00

† FERDINAND

ROKYTOV

17:00

† JOZEF
(č.90)

MOKROLUH

18:00

ZA FARNOSŤ

MOKROLUH

18:00

TARNOV

17:00

† ANDREJ,
MICHA L, IRENA
(č.10)

ROKYTOV

18:00

ZBP
ROD.ČEGIŇOVEJ
(č.41)

MOKROLUH

8:00

ZA FARNOSŤ

K. HUTA

10:00

ŠT 10.5.

PI 11.5.

PIATOK
PO 6. VEĽKONOČNEJ
NEDELI
STRETNUTI E BIRMOVANCOV

SO 12.5.
† ŠTEFAN
10 VÝR.

† MÁRIA
(č.77)

PRIKÁZAN Ý S VIATOK

SOBÁŠ + NEDEĽNÁ
SV. OMŠA

17:00

17:00

PRIKÁZAN Ý S VIATOK

† A LOJZ
(č.218)

K. HUTA

TARNOV

7. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA - VIGÍLIA

ZA † KŇAZOV
MARKO, JOZEF,
ONDREJ
(č.167)

7. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
1. SV. PRIJÍMANIE
K. HUTA

NE 13.5.

NE 6.5.
MOKROLUH

9:30

ZBP ROD.
KRA VČÍKOVEJ,
TARNOVSKEJ
(č.112)

ZA
PRVOPRIJÍMAJÚCE
DETÍ
ZA FARNOSŤ

