OZNAMY:
 V nedeľu 20.10. 2019 je misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude celosvetová
zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande,
ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh
zaplať.
 V piatok 18.10. 2019 srdečne pozývam všetkých mladých z našej farnosti
na stretko. O 18.00hod. bude sv. omša v Mokroluhu a po nej okolo 18:45
stretko na fare vo forme filmového večera (Chatrč). Ste všetci srdečne vítaní.
 V sobotu 19.10. 2019 pozývam všetkých našich miništrantov z celej
farnosti na stretko, ktoré sa začne o 9:30hod. na fare. Teším sa na vás .
 V sobotu 19.10. 2019 srdečne pozývam a prosím všetkých, ktorí môžete,
mužov, ženy, mladých, aby ste prišli na brigádu okolo kostola a fary. Bude
to týždeň pred odpustovou slávnosťou a teda bude potrebných viac rúk,
zvlášť ženských na prácu vo vnútri kostola ako aj okolia. Už teraz ďakujem
za vašu ochotu, čas a námahu. Brigáda sa začne o 9:00hod.
 Úmysly spolu s milodarom na január až jún 2020 budem prijímať od tohto
týždňa. Na filiálkach pred sv. omšou pol hodiny a v Mokroluhu po sv. omši
vo farskej kancelárii. (Okrem budúceho týždňa, keď budem spovedať, vtedy
nie)
 Keďže na prvý piatok 1.11. 2019 nám pripadá slávnosť Všetkých svätých
a taktiež v nedeľu 27.10. 2019 je odpustová slávnosť v Mokroluhu, tak sv.
spoveď bude o týždeň skôr.
 V nedeľu 27.10. 2019 srdečne pozývam všetkých z celej našej farnosti na
odpustovú slávnosť do Mokroluhu ku cti patrónky nášho farského kostola sv.
Uršuli. Slávnostná sv. omša sa začne o 10:30 hod. Hlavným celebrantom
a kazateľom bude vdp. Ján Hudák, farár Košice – Myslava.
 Mokroluh: zvonček za mesiac september 2019 činil 328,17€. Pán Boh
zaplať za vaše milodary.
Mokroluh: Zbierka prvá nedeľa október 2019 na fasádu kostola činila
814,60€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 Rokytov: zvonček za mesiac september činil: 2229,59€. Pán Boh zaplať
za vaše milodary.
Rokytov: zbierka prvá nedeľa október 2019 na fasádu činila 493€. Pán Boh
zaplať za všetky vaše milodary.

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

Tancovať za každého počasia…
Bolo pol deviatej, pracovné dopoludnie už v plnom prúde, keď
prišiel postarší pán, osemdesiatnik, vyberať z prsta stehy.
Povedal, že sa ponáhľa, že má už na deviatu dohodnuté niečo ďalšie.
Videl som, aký je nervózny a povedal som mu, aby si sadol. Vedel som, že
sa na neho sotva pozrie niekto skôr ako za hodinu. Stále sa však pozeral na
hodinky, a ja som práve nemal pacienta, tak som sa rozhodol pozrieť sa na tú
jeho ranu. Zistil som, že je dobre zahojená, prekonzultoval som to s jedným
lekárom a zaobstaral som si všetko potrebné na odstránenie stehov a
previazanie rany.
Kým som bol takto zamestnaný, spýtal som sa ho, či sa tak veľmi
ponáhľa kvôli návšteve u iného lekára. Odpovedal, že vôbec nie, že
potrebuje ísť do sanatória, aby sa naraňajkoval so svojou ženou. Tak som sa
opýtal na jej zdravie. Povedal, že je tam už dlhšiu dobu a že má Alzheimera.
Ako sme sa tak rozprávali, opýtal som sa ho, či by ju vyviedlo z rovnováhy,
keby prišiel trošku neskôr. Odvetil, že jeho žena už dlho nevie, kto je a že ho
už päť rokov nespoznáva.
To ma prekvapilo a pýtam sa: A vy tam napriek tomu dochádzate
každé ráno, aj keď ona nevie, kto ste? Usmial sa, poťapkal ma po ruke a
povedal: Ona mňa už nepozná, ale ja stále viem, kto je ona!
Keď odchádzal, musel som zadržať slzy. Na ruke som mal husiu
kožu… a pomyslel som si: Tak takúto lásku by som chcel v živote mať…
Naozajstná láska nie je telesná ani romantická. Skutočná láska spočíva v
prijímaní všetkého čo je, bolo, bude a nebude.
Najšťastnejší ľudia nemusia mať práve to najlepšie zo všetkého, oni
si urobia to najlepšie z toho, čo majú. V živote nejde o to, ako prežiť búrku,
ale ako tancovať v daždi.
Všetci starneme; už zajtra môže dôjsť na vás. Už teraz prežívajte
život naplno. Má obmedzenú dobu platnosti.
https://modlitba.sk/?p=8430

Liturgický program v týždni od 14.10. 2019 do 20.10. 2019

Liturgický program v týždni od 21.10. 2019 do 27.10. 2019

PO 14.10.

UT 15.10.

SV. TERÉZIE OD
JEŽIŠA,
PANNY A UČ.
CIRKVI
SPOM IENKA

TARNOV

MOKROLUH

ST 16.10.

ŠT 17.10.

STREDA
28. TÝŽDEŇ
SV. IGNÁ CA
ANTIOCHIJSKÉHO,
BP. A MUČ.
SPOM IENKA
SV. LUKÁŠA,
EVA NJELISTU
SVIATOK

K. HUTA

17:00

18:00

17:00

29. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA
29. NEDEĽA CEZ
ROK – MIS IJNÁ
NEDEĽA –
ZB IERKA NA
MIS IE

NE 20.10.

PO 21.10.

ZA † KŇAZOV
PÔSOBIACICH
V NAŠEJ
FARNOSTI (č.134)

UT 22.10.

MOKROLUH

18:00

† MÁRIA,
VERONIKA,
ANDREJ,
MÁRIA, ADAM
(č.166)

TARNOV

18:00

† TOMÁŠ,
ANNA, JÁ N
(č. 118)

K. HUTA

17:00

† HELENA (č.17)

ROKYTOV

17:00

† MIROSLA V,
PATRIK (č.46)

TARNOV

17:00

MOKROLUH

18:00

MOKROLUH

15:00

ROKYTOV
(B)

17:00

TARNOV (B)

18:00

K. HUTA

8:30

MOKROLUH

10:30

SPO VEĎ 16:00-18:00

SV. JÁNA PA VLA II
ĽUB. SPOMIENKA
SPO VEĎ 16:15-18:00

ST 23.10.

STERDA
29. TÝŽDEŇ
SPO VEĎ 15:30-17:00

ZA FARNOSŤ
ŠT 24.10.

ŠTVRTOK
29. TÝŽDEŇ
SPO VEĎ 15:30-17:00

ROKYTOV

TARNOV

17:00

17:00

PI 18.10.

SO 19.10.

ZBP MARIÁN,
ZUZANA,
ALENKA
S RODINAM I
(č.86)

SV. URŠULE
PANNY A M UČ.
MOKROLUH –
SLÁ VNOSŤ

MOKROLUH

18:00

ROKYTOV

17:00

† ŽOFIA
(č.62)
† FRA NTIŠEK,
MARGITA
(č.26)
ZBP VINCENT,
HELENA „55“
MANŽ. ŽIVOTA
(č.142)

8:00

ZBP VINCENT
S RODINOU
(č.142)

TARNOV

9:15

ZBP MARGITA
„80“ ROKOV
ŽIVOTA (č.30)

10:30

SO 26.10.

† ANDREJ,
ALŽBETA,
VIKTOR (č.48)

MOKROLUH

K. HUTA

PI 25.10.

† KŇAZ MA RKO
(č.205)

PIATOK
29. TÝŽDEŇ

30. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

30. NEDEĽA CEZ
ROK
MOKROLUH –
ODPUS TOVÁ
SLÁVNOSŤ

† ANNA, JURAJ
(č.90)
ZBP ROD.
PROKOPOVEJ,
PINTEROVEJ
(č.150)
SOBÁŠ
ZBP TOMÁŠ
A MÁRIA „50“
MANŽ. ŽIVOTA
(č.73)
ZBP RUŽ.
BRATSTVO
(č.15)

† LADISLA V,
MARGITA, JÁN,
MÁRIA
(č.140)

NE 27.10.

ZA FARNOSŤ

