OZNAMY:
 Keďže pred dvoma týždňami bola veľkonočná sv. spoveď a všetci ste
vyspovedaní, tak z toho dôvodu bude čas spovedania skrátený.
 Zvlášť prosím všetkých rodičov, príbuzných prvoprijímajúcich detí, ako aj
birmovancov, aby sa vyspovedali pred prvým sv. prijímaním a birmovkou
teraz v prvopiatkovom týždni.
 Skúška prvoprijímajúcich detí bude 4.5. 2019 v Tarnove o 10:00hod.
Vypožičanie šiat pre detí na prvé sv. prijímanie bude 7.5. 2019 v kancelárii
farského úradu v Bardejove popoludní o 16:00hod. Príďte na čas.
Spoveď prvoprijímajúcich detí bude v sobotu pred sv. prijímaním 11.4.
2019 o 9:00hod. v kostole v Tarnove.
Slávnosť 1. sv. prijímania bude na nedeľu Dobrého Pastiera 12.5. 2019
v Tarnove so začiatkom o 10:30hod. Srdečne všetkých pozývam.
Spoveď birmovancov bude v sobotu pred birmovkou 18.5. 2019
o 9:30hod. v kostole v Mokroluhu.
 Chorých navštívim na prvý piatok 3.5. 2019 dopoludnia, začínajúc
v Mokroluhu o 8:00hod.
 Od stredy začína mesiac máj a s ním aj májová pobožnosť k úcte našej
nebeskej Matke. Ak nie je sv. omša tak májová pobožnosť bude v našich
kostoloch večer o 18:00hod. Ak je sv. omša tak pred sv. omšou.
 Srdečne pozývam a prosím vás všetkých, ktorí môžete, aby ste prišli na
brigádu okolo kostola a fary. Brigáda bude v sobotu 11.5. 2019 o 9:00hod.
Príďte v čo najväčšom počte a samozrejme aj naši mladí birmovanci, keďže
táto brigáda je aj vrámci prípravy kostola a okolia pred birmovkou. Už teraz
ďakujem za vašu ochotu 
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY MÁJ 2019:
Evanjelizačný úmysel: Za Cirkev v Afrike, aby sa prostredníctvom života
vlastných veriacich stala zdrojom jednoty medzi jej národmi a znakom
nádeje pre tento svetadiel.
Úmysel našich biskupov: Aby pracujúci na príhovor svätého Jozefa dokázali
aj svoju prácu premeniť na službu Bohu, boli vďační a nadobudnuté
prostriedky správne využívali.

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
JA SOM VINIČ, VY STE RATOLES TI.....

Jedno z veľkonočných evanjelií predkladá s ituáciu, keď sa Ježiš
predstavuje ako pravý vinič a pozýva nás ostať zjednotení s ním, aby sme mohli
prinášať veľa ovocia (porov. Jn 15,1-8).
Vinič je rastlina, ktorá tvorí jednotu so svojimi ratolesťami; ratolesti zas
prinášajú úrodu iba vtedy, ak sú zjednotené s viničom. Tento vzťah je
tajomstvom kresťanského života a evanjelista Ján to vyjadruje slovesom „ostať“,
ktoré sa v evanjeliovej stati opakuje sedemkrát. „Ostaňte vo mne“, hovorí Pán.
Ostať v Pánovi. Znamená to ostať v Pánovi, aby sme našli odvahu vyjsť zo seba
samých, z nášho pohodlia, nášho obmedzeného a chráneného priestoru, aby sme
sa posunuli na šíre more potrieb tých druhých a dali tak hlboký nádych nášmu
kresťanskému svedectvu vo svete. Táto odvaha vyjsť zo seba a zamerať sa na
potreby druhých sa rodí z viery v Zmŕtvychvstalého Pána a z istoty, že jeho
Duch nás sprevádza v našich dejinách. Jedným z najzrelších plodov
prameniacich zo spoločenstva s Kristom je totiž dobročinné úsilie voči blížnym,
keď milujeme bratov s ochotou k sebazapreniu, a to až do krajných dôsledkov,
tak ako Ježiš miloval nás. Dynamika bratskej lásky veriaceho človeka nie je
ovocím nejakej stratégie, ani sa nerodí z nejakého vonkajšieho popudu, zo
sociálnych či ideologických inštancií, ale rodí sa zo stretnutia s Ježišom a zo
zotrvávania v Ježišovi. On je pre nás tým viničom, z ktorého nasávame miazgu,
t. j. „život“, aby sme mohli do spoločnosti vnášať ten odlišný spôsob žitia a
angažovania sa, ktorý kladie na prvé miesto tých posledných. Keď sme dôverne
zjednotení s Pánom, tak ako sú dôverne zjednotené ratolesti s viničom, sme
schopní prinášať ovocie nového života, milosrdenstva, spravodlivosti a pokoja,
ktoré pochádzajú z Pánovho zmŕtvychvstania. Je to presne to, čo robili svätci, tí,
čo žili kresťanský život a svedectvo bratskej lásky v plnosti, pretože boli
pravými ratolesťami Pánovho viniča. My všetci, všetci sme povolaní stať sa
svätými životom lásky a vydávaním každodenného osobného svedectva tam,
kde sa nachádzame“.
My všetci sme povolaní k svätosti; máme sa stať svätými vďaka tomu
bohatstvu, ktoré získavame od Zmŕtvychvstalého Pána. Kiež nám je pomocou
Panna Mária, Kráľovná svätých a vzor dokonalého spoločenstva so svojím
Božským Synom. Kiež nás ona učí ostávať v Ježišovi tak ako ratolesti na viniči,
a nikdy sa neoddeliť od jeho lásky. Bez neho totiž nemôžeme nič urobiť, lebo
náš život je živý Kristus, prítomný v Cirkvi a vo svete.
https:/ /www.mojakomunit a.sk/web/v ati cana /spravy/-/blogs/prihovor-svateho -otca-pri-modlitbe-raduj-sa-nebies-kralovna

Liturgický program v týždni od 6.5. 2019 do 12.5. 2019

Liturgický program v týždni od 29.4. 2019 do 5.5. 2019
PO 29.4.

UT 30.4.

ST 1.5.

ŠT 2.5.

SV. KATA RÍNY
SIENSKEJ SVIATOK

UTOROK
PO 2.
VEĽKONOČNEJ
NEDELI
SV. JOZEFA
ROBOTNÍKA
ĽUB. SPOMIENKA
SV. ATANÁZA,
BP. A UČ. CIRKVI
SPOM IENKA

TARNOV

MOKROLUH

K. HUTA

18:00

P ONDELOK P O 3.
VEĽKONOČNEJ NEDELI

UT 7.5.

UTOROK P O 3.
VEĽKONOČNEJ NEDELI

ST 8.5.

ROKYTOV

18:00

SPO VEĎ 17:15-18:00

17:00

ZA † Z ROD.
ČUPOVEJ
(č.41)
ZA FARNOSŤ
PI 10.5.

MOKROLUH

18:00

ROKYTOV

15:30

K. HUTA

17:00

TARNOV

17:00

ZBP MARIÁN
S RODINOU (č.86)

MOKROLUH

18:00

ZBP MÁRIA „80“
ROKOV ŽIVOTA
(č.145)

K. HUTA

17:00

† A NDREJ
(č.198)

ROKYTOV

18:00

ZA † Z ROD.
KAŇUCHOVEJ
(č.46)

PIATOK
PO 3.
VEĽKONOČNEJ
NEDELI
NÁCVIK DETÍ

MOKROLUH

17:00

† JOZEF (č.29)

TARNOV

18:00

ZBP ROD.
ROHAĽOVEJ,
DELEJOVEJ
(č.104)

4. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA –
DOB RÝ PAS TIER
- VIGÍLIA

K. HUTA

17:00

ZBP RUŽ.
BRATSTVO

ROKYTOV

18:00

† JÁN, MA RGITA
(č.69)

MOKROLUH

8:30

† A LOJZ
(č.218)

TARNOV

10:30

STREDA
PO 3.
VEĽKONOČNEJ
NEDELI

NA ÚM YSEL
ŠT 9.5.

3. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA VIGÍLIA

3. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

† ZUZANA, JÁN
(č.14)

PO 6.5.

SPO VEĎ 17:15-18:00

SV. FILIPA A JAKUBA
APOŠTOLOV SVIATOK

1. PIATOK

SO 4.5.

18:00

SPO VEĎ 17:00-18:00

ROKYTOV
PI 3.5.

18:00

SPO VEĎ 17:00-18:00

ZBP A POĎ. ZA
50 ROKOV
ŽIVOTA
ANDREJ (č.48)

ZA † Z ROD.
TOM ČÍKOVEJ,
ZAPACHOVEJ
(č.200)
SOBÁŠ BEZ
OMŠE

SO 11.5.

† MIKULÁŠ,
ANNA
(č.188)

MOKROLUH

8:00

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV

9:15

† JÁN,
PA VLÍNA
(č. 8)

ŠTVRTOK
PO 3.
VEĽKONOČNEJ
NEDELI

4. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
DOB RÝ PAS TIER
1. S V. PRIJÍMANIE

NE 12.5.
NE 5.5.

TARNOV

10:30

† JURAJ
(č.2)

ZA FARNOSŤ
PRVOPRIJÍMAJÚCE
DETÍ NAŠEJ
FARNOSTI

