OZNAMY:
Od 18.1. 2020 do 25.1. 2020 prebieha týţdeň modlitby za jednotu
kresťanov, pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách ako aj
spoločných v našich kostoloch.
Na budúcu nedeľu je nedeľa Boţieho Slova. Doneste si svoju Bibliu
a pri sv. omši ich poţehnáme.
V piatok 31.1. 2020 pri spomienke na sv. Jána Bosca pri sv. omšiach
(Tarnov a Mokroluh) budeme môcť dostať poţehnanie ako aj
osobitne si uctiť relikvie tohto svätca.
V nedeľu 2.2. 2020 na slávnosť Obetovania Pána budem pri kaţdej
sv. omši poţehnávať sviece. Nezabudnite si ich vziať.
V utorok 11.2. 2020 na Lurdskú Pannu Máriu je 28. Svetový deň
chorých. V tento deň (Mokroluh, Tarnov) ako aj ďalšie dní (12.2.
streda – K. Huta, 13.2. štvrtok – Rokytov) budem udeľovať sv.
pomazania chorých pri sv. omšiach. Túto sviatosť môţu prijať ľudia
v dôchodkovom veku 63 – 64 rokov a starší alebo ľudia z veľmi
váţnou chorobou, alebo tí, ktorých v najbliţšom čase čaká nejaká
váţna operácia. Je potrebné, aby človek, ktorý chce prijať túto sviatosť
bol v milosti posväcujúcej teda vyspovedaný. Je potrebné sa zapísať
v sakristii – kaţdý vo svojom kostole. Meno a priezvisko, obec a vek.
Nahlásiť sa treba najneskôr do piatka 7. februára 2020. Nenechávajte
to na poslednú chvíľu.
Chorých, ktorých navštevujem na prvý piatok doma, udelím im
pomazanie na prvý piatok 7.2. 2020. Tých nahlasovať netreba.
Zbierka z prvej nedele január 2020 na fasádu kostola činila:
Mokroluh: 641,70€a Rokytov 717,60€.Pán Boh zaplať.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY FEBRUÁR 2020
Všeobecný úmysel: Aby bol vypočutý a uznaný hlas našich bratov
migrantov, ktorí padli do rúk obchodníkov s ľuďmi.
Úmysel našich biskupov: Aby nezamestnaní, bezdomovci a chudobní
našli pochopenie, ako aj konkrétnu pomoc pri prekonávaní svojich
ťaţkostí.

FARNOSŤ SV. URŠULE
MOKROLUH 52, 086 01
mokroluh@rimkat.sk
054/472 50 75 (0940 616 710)
Správca farnosti: Marcel Záleha

26.1. 2020 NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA
Božie slovo napĺňa radosťou – platí to aj o mne?
Otvoriť si srdce pre stretnutie so slovom Boţím nás robí radostnými.
K tomuto postoju nabádal Svätý Otec vo svojej homílii pri svätej omši.
Vychádzal z liturgického čítania z Knihy Nehemiáša (Neh 8,1-4a.5-6.7b-12),
ktoré podáva príbeh „oslavy stretnutia s Boţím slovom“. Ľud po Boţom slove
dlho hladoval a keď ho znova začuje, plače od radosti.
„Nehemiáš, ktorý bol miestodržiteľom, Ezdráš, kňaz a zákonník, a leviti,
ktorí poúčali ľud, povedali všetkému ľudu: „Tento deň je zasvätený Pánovi“.
Pre nás je to nedeľa. Nedeľa je dňom stretnutia ľudu s Pánom, dňom stretnutia
mojej rodiny s Pánom. Dňom môjho stretnutia sa s Pánom, je to deň stretnutia.
Tento deň je zasvätený Pánovi.“Pápeţ František upozornil, ţe my síce máme
knihu Boţieho slova, ale nevieme ju pouţívať. Je potrebné pozorne načúvať
Boţiemu slovu, nenechať ho prejsť jedným uchom dnu a druhým von:
„Keď počúvame Božie slovo, čo sa deje v našom srdci? Venujem
pozornosť Božiemu slovu? Nechám, aby sa dotklo môjho srdca, alebo hľadím do
stropu, hlavou mi chodia iné veci a Božie Slovo púšťam jedným uchom dnu
a druhým von, takže sa nedostane k srdcu? Čo robím na svoju prípravu, aby sa
mi Božie slovo dostalo do srdca? A keď Slovo príde až k srdcu, je tu plač radosti
a oslava. Nedá sa chápať sviatok nedele bez Božieho slova, to sa nedá.
„Potom im Nehemiáš povedal: „Choďte, oslavujte“. A dáva im pekný
recept ako sláviť: „Jedzte tučné mäso a pite medovinu; a niečo z toho pošlite aj
tým, ktorí si nemajú čo pripraviť.“ - Chudobným. Chudobní sú vždy
„miništrantmi“ kresťanskej oslavy, chudobní! – „Lebo tento deň je zasvätený
nášmu Pánovi.
A nermúťte sa, veď radosť z Pána je vaša sila!“
Svätý Otec na záver príhovoru pozval k malému spytovaniu svedomia:
„Božie slovo nás robí radostnými, stretnutie s Božím slovom nás napĺňa
radosťou a táto radosť je moja sila, je to naša sila. Kresťania sú radostní,
pretože prijali, dostali Božie slovo do svojich sŕdc a neustále sa s týmto Slovom
stretávajú, vyhľadávajú ho. Toto je dnešné posolstvo pre nás všetkých. Stručné
spytovanie svedomia: Ako počúvam ja Božie slovo? Alebo ho jednoducho
nepočúvam? Ako sa stretávam s Pánom v jeho slove, ktorým je Biblia? A ďalej:
som presvedčený, že radosť z Pána je moja sila? Smútok nie je naša sila.“
https://www.vaticannews.va/sk/papez-frantisek/omsa-svata-marta/2019-10/ranna-homilia-bozie-slovo-naplna-radostou-plati-to-aj-o-mne.html

Liturgický program v týždni od 20.1. 2020
do 26.1. 2020
PO 20.1.

PONDELOK 2. TÝŢDEŇ

SV. AGNESA PANNA
A MUČ. SPOMIENKA

PO 27.1.

TARNOV

17:00

UT 21.1.
MOKROLUH

ST 22.1.

ŠT 23.1.

STREDA
2. TÝŢDEŇ
ŠTVRTOK
2. TÝŢDEŇ
SV. FRANTIŠEK
SALESKÝ BP A UČ.
CIRKVI, SPOMIENKA

Liturgický program v týždni od 27.1. 2020
do 2.2. 2020

K. HUTA

18:00

17:00

† DUŠAN,
VERONIKA,
MÁRIA,
ANDREJ (č.104)
ZA † Z ROD.
ŠOLTÝSOVEJ,
FABIÁNOVEJ,
FEČANINOVEJ
(č.8)
† MIKULÁŠ,
ANNA (č.188)

UT 28.1.

ST 29.1.
ROKYTOV

17:00

ZA † Z ROD.
KAŇUCHOVEJ
(č.46)
ŠT 30.1.

TARNOV

17:00

† HELENA (č.17)

18:00

ZA † Z ROD.
GUROVEJ,
HARŇÁKOVEJ,
MIKLAŠOVEJ
(č.172)

PI 24.1.

MOKROLUH

SO 25.1.

3. NEDEĽA CEZ ROK,
VIGÍLIA
3. NEDEĽA CEZ ROK
NEDEĽA BOŽIEHO
SLOVA

TARNOV

MOKROLUH

17:00

8:00

PONDELOK3. TÝŢDEŇ

SV. TOMÁŠ
AKVINSKÝ KŇAZ
A UČ. CIRKVI
SPOMIENKA

ROKYTOV

9:15

10:30

ZBP ROD.
ZAMBORSKEJ
(č.96)

MOKROLUH

18:00

† MÁRIA,
ANDREJ,
PAVLÍNA, FILIP,
PAVLÍNA (č.173)

K. HUTA

17:00

ŠTVRTOK
3. TÝŢDEŇ

SPOVEĎ 15:30-17:00

SV. JÁN BOSCO,
KŇAZ
SPOMIENKA

TARNOV

17:00

† ALBERT, JÁN,
VERONIKA
(č.30)

MOKROLUH

18:00

ZBP SYNA

ROKYTOV

17:00

ZBP ROD.
KOJŠOVEJ,
GAŠPAROVEJ,
KADAŠIOVEJ
(č.62)

K. HUTA

8:00

ZBP ANNA,
ALEXANDRA
(č.167)

TARNOV

9:15

† FRANTIŠEK,
MARGITA
(č.26)

MOKROLUH

10:30

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV

17:00

ZA FARNOSŤ

ZBP LADISLAV,
TOMÁŠ
(č.166)

SO 1.2.

4. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA
4. NEDEĽA CEZ
ROK

† JÁN, MÁRIA
(č.48)
† MICHAL,
KATARÍNA,
JOZEF
(č.203)

† JÁN, ANNA,
JÁN
(č.207)
† ADAM,
MÁRIA,
PAVLÍNA (č.44)

SPOVEĎ 15:30-17:00

PI 31.1.

ZBIERKA NA FASÁDU

NE 2.2.
K. HUTA

17:00

STREDA
3.TÝŢDEŇ

OBETOVANIE PÁNA

NE 26.1.

TARNOV

