OZNAMY:
 Zo srdca sa chcem poďakovať všetkým za prípravu na slávnosť
Birmovania. Vám mladým, ktorí ste prijali túto sviatosť za spoločne prežitý
čas. Rodičom za váš čas, námahu, pomoc a ochotu najmä vtedy keď ste boli
potrební pri niektorých akciách či taktiež pri samotnej príprave. Ďakujem
všetkým, ktorí ste sa modlili za birmovancov, keď ste si na začiatku vybrali
jedno meno. Taktiež ďakujem za brigádu p. starostovi za kosenie, všetkým
mužom, ženám i mladým, predovšetkým kurátorom a kurátorkám či už za
vonkajšie opravy a práce (schody k Matke Božej, obnova Krížov, mostík,
zábradlie) alebo vo vnútri kostola. Všetkým, ktorí sa podieľali na výzdobe
kostola, ďakujem zboru, p. organistke, p. kostolníčke, osobám, ktoré boli
ochotné pripraviť pamiatky pre našich birmovancov, či už „šál“, samotné
pamiatky alebo dres pre otca arcibiskupa (dobrý Boh vie o každom jednom z
vás) . Ešte raz zo srdca všetkým farníkom ďakujem. Pán Boh vám zaplať
za vaše dobré a ochotné srdce. 
 Taktiež ďakujem deťom a rodičom za spoločné duchovné prežitie
slávnosti prvého sv. prijímania v Tarnove. Za vašu zaangažovanosť,
prípravu, výzdobu, nácvik zboru a nácvik piesní s deťmi. Pán Boh zaplať.
 Zo srdca ďakujem ružencovému bratstvu v Rokytove za kúpu nového
bieleho kňazského rúcha. Pán Boh zaplať.
 V nedeľu 2. júna 2019 bude zbierka na masmédia.
 Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu 5.6., piatok 7.6.
a v sobotu8.6. 2019. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú: prosby za jednotu
kresťanov alebo za duchovné povolania.
 Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni
Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných
podmienok získať úplné odpustky.
 Nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie. Od
pondelka sa modlíme modlitbu Anjel Pána.
 Všetci sme srdečne pozvaní na Turíčnu novénu – Gaboltov 2019 – Sedem
sviatostí a štyri kardinálne čnosti, ktorá sa začne 30.5. 2019 a vyvrcholí
nedeľou Zoslania Ducha Svätého 9.6. 2019. Naša farnosť má stanovený deň
5.6. 2019. Spoločný program denne od 17:00 do 21:00 v tom je aj sv. omša
okolo 19:00hod. Potom je celodenná a celonočná adorácia. Sv. zmierenia od
17:00hod.
 Chorých navštívim na prvý piatok 7.6. 2019 začínajúc v Mokroluhu
o 8:00hod.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY MÁJ 2019:
Evanjelizačný úmysel: Za kňazov, aby sa striedmym a pokorným životom
zasadzovali za účinnú solidaritu s najchudobnejšími.
Úmysel našich biskupov: Aby sme mali dostatok duchovných povolaní a aby
sme svojimi modlitbami vždy podporovali našich biskupov, kňazov,
diakonov a zasvätených v ich službe.

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

BUDETE MI SVEDKAMI
Slávime slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Skutky apoštolov hovoria o
tom, že tí, čo boli prítomní pri Nanebovstúpení, uprene hľadeli do neba. Túžili
vidieť Ježiša, ale on im definitívne zmizol z očí. Od tej chvíle sa život
Kristových učeníkov zmenil na očakávanie jeho príchodu. Anjeli vtedy po
Nanebovstúpení povedali: "Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba?
Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba
odchádzať." Prví kresťania boli presvedčení, že Ježiš príde čoskoro,
pravdepodobne ešte za ich života. V knihe Zjavenia sv. Jána od počiatku
kresťania čítali: „Áno, prídem čoskoro.“ „Amen. Príď, Pane Ježišu!“ Dnešný
sviatok je takýmto pohľadom do neba za Ježišom. Keď jeho vidíme v nebi, už
tam vidíme ľudskú prirodzenosť, už sme tam cez neho aj my.
Táto evanjeliová scéna nám môže pripadať ako lúčenie. A predsa
evanjelium nehovorí o Ježišovom odchode. Hovorí o tom, že Ježiš im bol vzatý
z očí. Nanebovstúpenie však vytvorilo dokonalejšiu blízkosť Ježiša
a jeho Cirkvi. Nanebovstúpenie Pána hovorí o Ježišovej novej blízkosti.
P. Raniero Cantalamessa hovorí, že ide o blízkosť, ktorá je naznačená v
samotnom eucharistickom prijímaní. Kým je hostia vonku, vidíme ju, môžeme
ju adorovať. Keď hostiu prijmeme, už ju nevidíme. Prestáva vtedy Ježišova
prítomnosť? Vôbec nie, práve naopak. Hostia zmizne, aby bola prítomná v
našom vnútri. Nastáva nová a mocnejšia blízkosť, intimita v dôvernosti srdca.
Po Nanebovstúpení sa Ježiš stáva prítomným v tejto intimite, v tejto dôvernosti
sŕdc. Zaujímavé sú slová, ktoré Ježiš povedal ako pos ledné pred Nanebovzatím,
ako sme to počuli v Skutkoch Apoštolských: „...budete mi svedkami...“. To, čo
teda dnes zviditeľňuje Ježiša vo svete sú tí, v ktorých srdciach žije Ježišova
prítomnosť cez vieru, nádej a lásku. Chceli by sme vidieť Ježiša (Jn 12,21). Túto
prosbu predložili apoštolovi Filipovi niektorí Gréci, ktorí prišli do Jeruzalema
ako pútnici na veľkonočné sviatky. Ján Pavol II. napísal: „Ako pútnici spred
dvetisíc rokov, aj ľudia našich čias, možno nie vždy vedome, prosia dnešných
veriacich, aby im nielen "rozprávali" o Kristovi, ale aby im ho v určitom zmysle
slova umožnili "vidieť".“ Je už preslávený výrok pápeža Pavla VI.: „Svet
potrebuje viac svedkov ako učiteľov.“ Kresťan, v ktorého srdci žije Kristova
prítomnosť cez vieru, nádej a lásku, sa stáva svedkom tejto Kristovej
prítomnosti. V istom zmysle ho zviditeľňuje.
http://new.farapb.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=192:nanebovstupenie-pana-budete-mi-svedkami&catid=39&Itemid=187&lang=hu

Liturgický program v týždni od 3.6. 2019 do 9.6. 2019

Liturgický program v týždni od 27.5. 2019 do 2.6. 2019
PO 27.5.

P ONDELOK P O 6.
VEĽKONOČNEJ NEDELI

UT 28.5.

UTOROK PO 6.
VEĽKONOČNEJ
NEDELI

ST 29.5.

NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA - VIGÍLIA
PRIKÁZANÝ
SVIATOK

MOKROLUH

18:00

K. HUTA

17:00

TARNOV

18:00

ZA † Z ROD.
POPJAKOVEJ,
BEŇOVEJ
(č.183)
† MARIA
(č.9)

PO 3.6.

UT 4.6.

ZA FARNOSŤ
ST 5.6.

SV. KA ROLA
LWANGU
A SPOLOČ. MUČ.
SPOM IENKA
UTOROK PO 7.
VEĽKONOČNEJ
NEDELI
SV. BONIFÁCA, BP
SPOM IENKA

MOKROLUH

18:00

† MIROSLA V,
VIERA, PATRIK
(č.184)

18:00

† TOMÁŠ
(č.18)

18:00

† ANDREJ
(č.143)

18:00

† KAROL
1. VÝR.
(č.1)

SPO VEĎ 16:00-18:00

TARNOV
SPO VEĎ 16:00-18:00

K. HUTA
SPO VEĎ 16:30-18:00

NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA
PRIKÁZANÝ
SVIATOK

ROKYTOV

17:00

ZBP
NOVOMA NŽ.
ČUPOVÝCH
(č.129)

ŠT 6.6.

ŠT 30.5.

MOKROLUH

PI 31.5.

SO 1.6.

PIATOK PO 6.
VEĽKONOČNEJ
NEDELI

TARNOV

7. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA - VIGÍLIA

K. HUTA

7. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

TARNOV

18:00

18:00

18:00

8:00

ZBP
BOHUZNÁMEJ
RODINY

† A LBERT, JÁN,
VERONIKA
(č.30)

PI 7.6.

SO 8.6.

† KAROL,
MÁRIA
(č165)

ŠTVRTOK PO 7.
VEĽKONOČNEJ
NEDELI

SPO VEĎ 16:30-18:00

PIATOK PO 7.
VEĽKONOČNEJ
NEDELI

TARNOV

17:00

† JURAJ
(č.2)

VÝROČIE
KONS EKRÁCIE
CHRÁMU
V MOKRO LUHU
S LÁVNOS Ť
PRVÝ PIATOK

MOKROLUH

18:00

† PETER 1. VÝR.
(č.38)

ROKYTOV

18:00

† MÁRIA, JÁ N
(č.48)

MOKROLUH

8:00

ZA FARNOSŤ

TARNOV

9:15

K. HUTA

10:30

NEDEĽA ZOSLANIA
DUCHA SVÄ TÉHOVIGÍLIA
NEDEĽA
ZOS LANIA DUCHA
SVÄTÉHO

† OĽGA, JOZEF
(č.3)

ROKYTOV

NE 9.6.
ROKYTOV

9:15

ZBP ROD.
ŠTALMA CHOVEJ
(č.8)

MOKROLUH

10:30

ZBP ROD.
DELEJOVEJ
(č.51)

NE 2.6.

ZBP
SPOLOČENSTVA
MODLITBY
MATIEK
(č.86)
† JÁN, MÁ RIA
(č.165)

