OZNAMY:
KRÍŽOVÁ CESTA V NAŠEJ FARNOSTI VO VEĽKOM PÔSTE
MOKROLUH
ROKYTOV
TARNOV
K. HUTA
AK JE SV. OMŠA
BEZ SV. OMŠE
PIATOK
POL HODINY PRED SV. OMŠOU
O 18:00 HOD. - VŠADE
NEDEĽA
14:00HOD.
14:00HOD. 14:00HOD.
14:00HOD.
 Popolcová Streda: Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia
v celej Cirkvi. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno
prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.
 Účasť na krížovej ceste detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie aspoň
v nedeľu. Birmovanci – každú nedeľu a piatok v rámci bezprostrednej prípravy
na sv. birmovania.
Prosím, tých, ktorí ako vždy pripravujete Krížovú cestu v jednotlivých
kostoloch, aby ste urobili takto aj tento rok a oslovili jednotlivé skupiny na
prípravu Krížovej cesty počas pôstu. Čo sa týka nedele, ja sa budem snažiť, aby
som bol každú nedeľu v jednom z našich kostolov, vtedy sa budem modliť
Krížovú cestu ja. V piatok 8. marca budú viesť Krížovú cestu v Mokroluhu
birmovanci a taktiež v piatok 15. marca v Tarnove.
 Pripomínam birmovancom a rodičom, do 15. februára 2019 bolo potrebné
odovzdať krstné listy birmovných rodičov, dodnes ešte 10 neodovzdalo, jeden
birmovanec svoj krstný list neodovzdal a taktiež peniaze doteraz neodovzdalo
30 birmovancov. Do najbližšieho stretnutia poprosím, aby všetko bolo
skompletizované. Ďakujem.
 V nedeľu 10. marca 2019 bude jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať už
teraz za vaše milodary.
 Pripomínam jubilujúcim manželom - 25. Výročie – aby si zobrali návratku
a vyplnili ju a do 15. marca mi ju odovzdali, aby som vás mohol prihlásiť na
spoločnú sv. omšu s abp. Bernardom Boberom v Košiciach.
 V sobotu 23. marca 2019 bude dekanátne stretnutie mladých
v Bartošovciach. Celý program je na nástenke na plagáte. Pre birmovancov je
to v rámci prípravy na birmovku, takže účasť všetkých nutná ako pri našich
stretnutiach. Rátam, že pôjdeme všetci a teda aj iní mladí, ktorí sa nepripravujú
na birmovku, takže je teda potrebné, aby ste sa všetci zapísali v sakristii svojho
kostola. Meno, priezvisko, adresa a vek. Zapísať sa máte všetci, teda aj
birmovanci či „nebirmovanci“. Nahlásiť sa treba do piatku 15. marca 2019.

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

POPOLCOVÁ STREDA – ZAČIATOK VEĽKÉHO PÔSTU

«Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho» (Joel 2,13). Týmito
prenikavými slovami proroka Joela nás dnes liturgia vovádza do
pôstu, poukazujúc na premenu srdca ako na charakteristiku tohto času
milosti. Prorocká výzva predstavuje výzvu pre nás všetkých, bez
akejkoľvek výnimky, a pripomína nám, že premena sa neobmedzuje
na vonkajšie formy alebo vágne predsavzatia, ale zahŕňa a pretvára
celú existenciu počnúc centrom osoby, svedomím. Sme pozvaní vydať
sa na cestu, na ktorej sa, odolávajúc rutine, budeme snažiť otvoriť oči
a uši, no predovšetkým otvoriť si srdce, aby sme
prekročili hranice vlastného „piesočku“.
Otvoriť sa Bohu a bratom. Vieme, že tento stále umelejší svet
nás núti žiť v kultúre „výkonu“ a „úžitku“, v ktorej bez toho, že sme si
to uvedomili, vylučujeme Boha z nášho horizontu. No vylučujeme aj
samotný horizont! Pôstne obdobie nás vyzýva, aby sme sa „prebudili“,
aby sme si pripomenuli, že sme stvoreniami, že my jednoducho nie
sme Bohom. Keď pozerám v každodennom prostredí na niektoré boje
o ovládnutie priestoru, myslím si: „Títo ľudia sa hrajú na Boha
Stvoriteľa!“ Ešte si to neuvedomili, že nie sú Bohom!
Aj vo vzťahu k ostatným riskujeme, že sa uzatvoríme, že na
nich zabudneme. Ale až vtedy, keď sa ťažkosti a utrpenie našich
bratov pre nás stanú výzvou, až vtedy môžeme začať našu púť
premeny smerom k Veľkej noci. Tento plán cesty v sebe zahŕňa aj kríž
a zriekanie sa. Dnešné evanjelium (porov. Mt 6,1-6.16-18) nám
naznačuje prvky tejto duchovnej cesty: modlitba, pôst a almužna.
Všetky tri predstavujú potrebu nenechať sa ovládať vonkajším
vzhľadom vecí: to, na čom záleží, nie je vzhľad; hodnota života
nezávisí na uznaní druhými či na úspechu, ale na tom, čo máme vo
vnútri.
http://www.farnostokolicne.sk/clanok/papez-na-popolcovu-stredu-otvarajme-sa-modlitbou-postom-almuznou

Liturgický program v týždni od 11.3. 2019 do 17.3. 2019

Liturgický program v týždni od 4.3. 2019 do 10.3. 2019
PO 4.3.

P ONDELOK 8. TÝŽDEŇ

UT 5.3.

UTOROK
8. TÝŽDEŇ

POPOLCOVÁ
STREDA
PRÍSNY PÔST

PO 11.3.

K. HUTA

18:00

SPOVEĎ 17:00-18:00

K. HUTA (G)

16:30

† ANDREJ
(č.143)

ROKYTOV

16:30

† HELENA,
JOZEF (90)

ST 6.3.
TARNOV (G)

ŠT 7.3.

PI 8.3.

ŠTVRTOK PO
POPOLCOVEJ
STREDE
PIATOK PO
POPOLCOVEJ
STREDE

ZBP ROD.
ŠTOFKOVEJ,
KUĽAŠOVEJ
(č.167)

18:00

UT 12.3.

ST 13.3.

MOKROLUH

18:00

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV

17:00

NA ÚM YSEL

TARNOV

18:00

ZBP MARGITA
„70“ (č.92)

MOKROLUH

18:00

1. PÔSTNA NED EĽA
VIGÍLIA

K. HUTA

17:00

† ANDREJ
(č.96)

MOKROLUH

18:00

† JOZEF
(č.29)

K. HUTA

17:00

ROKYTOV

18:00

† TERÉZIA
(č.25)

† TOMÁŠ
1. VÝR.
(č.117)

STREDA PO
1. PÔSTNEJ NEDELI

ZBP ROD.
KLIM EKOVEJ,
IGNACIKOVEJ
(č.196)

ŠT 14.3.

ŠTVRTOK PO
1. PÔSTNEJ NEDELI

MOKROLUH

18:00

ZA FARNOSŤ

PI 15.3.

PIATOK PO
1. PÔSTNEJ NEDELI

TARNOV

18:00

† JURAJ
(č.2)

ZBP MARCEL,
STANISLA V
(č.167)

SO 16.3.

2. PÔS TNA NEDEĽA
VIGÍLIA

ROKYTOV

18:00

18:00

ZBP ANNA „70“
(č.74)

2. PÔS TNA NEDEĽA

K. HUTA

8:00

† JOZEF
(č.198)

8:00

ZA † Z ROD.
BRUDŇÁKOVEJ,
HOVANCOVEJ
(č.142)

TARNOV

9:15

ZA FARNOSŤ

10:30

ZBP ROD.
BEŇOVEJ,
POPJAKOVEJ,
HARŇÁKOVEJ
(č.92)

1. PÔSTNA NED EĽA
MOKROLUH

TARNOV
UTOROK PO
1. PÔSTNEJ NEDELI

† ANDREJ,
MÁRIA (č.104)

KRÍŽOVA CESTA +
SV. OMŠA + ST RETNUTIE
BIRMOVANCOV

KRÍŽOVA CESTA +
SV. OMŠA + ST RETNUTIE
BIRMOVANCOV

SO 9.3.

P ONDELOK P O
1. P ÔSTNEJ NEDELI

NE 17.3.
NE 10.3.

ROKYTOV

9:15

ZA FARNOSŤ

TARNOV

10:30

† PETER,
ZUZANA, ANNA
(č.86)

MOKROLUH

