OZNAMY:
Pôstna krabička pre Afriku 2020. Kto sa chce zapojiť v rámci pôstu
a odriekania a tak pomôcť ľuďom v Afrike, môţe tak urobiť cez túto pôstnu
krabičku. Bude v kaţdom našom kostole a počas celého pôstu môţete
prispievať. Po skončení sa tieto peniaze zrátajú pošlú na podporu centier pre
deti v Ugande a Rwande.
Biblická cesta pôstom v roku Boţieho slova – tak znie titul série prednášok
na vybrané biblické témy, ktoré sa uskutočnia v Bardejove – na Druţbe –
Kaplnka Boţieho Milosrdenstva vţdy o 19:00hod. v stredu 11.3., 18.3., 25.3.
a 1.4. 2020. Veľmi odporúčam. Viac info. na plagáte na nástenke.
Zbierka na fasádu kostola v Mokroluhu a Rokytove bude v nedeľu 8.3.
2020.
Chorých navštívim v piatok 6.3. 2020 dopoludnia začínajúc v Mokroluhu
okolo 8:00hod.
Jarné kántrové dni sú na budúci týţdeň v stredu (4.3.), piatok (6.3.)
a v sobotu (7.3. 2020). Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní je:
príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blíţnemu.
Dávam do pozornosti Fatimské soboty v Obišovciach, ktoré sa začínajú
máji. Náš dekanát ma naplánované 3. Októbra 2020. Viac info. Na plagáte
na nástenke.
Taktieţ dávam do pozornosti predovšetkým našim mladým ale nielen
Arcidiecézne stretnutie mladých, ktoré tohto roku bude v sobotu 18.4. 2020
v Snine. Téma: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Povzbudzujem k účasti
a dúfam, ţe sa nám podarí tam byť aj naţivo .
Zvonček + zbierka za mesiac február 2020 činil: Mokroluh:
345,82€,Rokytov: 204,49€,Tarnov: 381€ a K. Huta: 265,33€. Pán Boh
zaplať za vaše milodary.
Mokroluh:Bohuznáma osoba darovala na kostol 50€. Pán Boh zaplať.
Z pohrebu Jána Kicu obetovali na náš kostol 425€. Pán Boh zaplať.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY MAREC 2020
Evanjelizačný úmysel: Za cirkev v Číne, aby vytrvala vo vernosti evanjeliu
a rástla v jednote.
Úmysel našich biskupov: Aby rodiny s láskou vítali kaţdé počaté dieťa
a láskou obklopovali chorých i starých.

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

PÔSTNE ZAMYSLENIE
«Duch hnal Jeţiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho
pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali» . Týmito stručnými
slovami evanjelista opisuje skúšku dobrovoľne podstúpenú Jeţišom prv neţ
začal svoje mesiášske poslanie. Je to skúška, z ktorej Pán vychádza víťazne
a ktorá ho pripravuje na ohlasovanie evanjelia o Boţom kráľovstve. Počas tých
štyridsiatich dní v samote sa postavil Satanovi „tvárou v tvár“, odhalil jeho
pokušenia a zvíťazil nad ním. A v ňom sme zvíťazili všetci, je však na nás, aby
sme si v našej kaţdodennosti uchránili toto víťazstvo.
Cirkev nám pripomína toto tajomstvo na začiatku Pôstu, pretoţe ono
nám dáva perspektívu a zmysel tohto obdobia, ktoré je obdobím duchovného
zápasu – počas Pôstu treba zápasiť – proti duchu zla. A počas nášho putovania
pôstnou „púšťou“, máme zrak upretý na Veľkú noc, ktorá je Jeţišovým
definitívnym víťazstvom nad Zlým, nad hriechom a nad smrťou. Tu je teda
význam pôstu: s rozhodnosťou vykročiť Jeţišovou cestou, cestou, ktorá
privádza k ţivotu. Hľadieť na Jeţiša, na to čo Jeţiš konal, a ísť s ním.
A táto Jeţišova cesta prechádza cez púšť. Púšť je miestom, kde sa dá
počúvať hlas Boha a hlas pokušiteľa. V ruchu a v zmätku sa to nedá, je počuť
len povrchné hlasy. Avšak v púšti môţeme zostúpiť do hĺbky, kde je v hre
naozaj náš osud, ţivot alebo smrť. A ako počujeme hlas Boţí? Počujeme ho
v jeho slove. Preto je dôleţité poznať Sväté písmo, inak totiţ nebudeme vedieť
odpovedať na úklady diabla. A tu sa chcem opäť vrátiť k mojej rade čítať kaţdý
deň evanjelium: kaţdý deň si prečítať z evanjelia a premeditovať to, chvíľočku,
desať minúť. A aj ho nosiť vţdy so sebou: vo vrecku, v taške... čiţe mať
evanjelium na dosah ruky. Pôstna púšť nám pomáha povedať nie „svetáctvu“,
„bôţikom“, pomáha nám robiť odváţne rozhodnutia v súlade s evanjeliom a
posilňovať vzájomnú solidaritu s bratmi.
Vstupujeme teda do púšte bez strachu, pretoţe nie sme sami: sme
s Jeţišom, s Otcom a s Duchom Svätým. Ba viac, tak ako v Jeţišovom prípade
je to sám Duch Svätý, kto nás vedie na ceste Pôstom, ten istý Duch, ktorý
zostúpil na Jeţiša a ktorý nám bol darovaný v krste. Pôst je preto priaznivým
časom, ktorý nás má priviesť k tomu, aby sme si boli stále viac vedomí toho, čo
v nás vykonal a môţe vykonať Duch Svätý, ktorého sme prijali v krste.
A v závere pôstneho putovania, vo Veľkonočnej vigílii, budeme si môcť
s hlbším porozumením obnoviť krstnú zmluvu a záväzky, ktoré z nej plynú.
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2015/02/22/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_na_anjel_p%C3%A1na_p%C3%B4st_je_%C4%8Dasom_duchovn%C3%A9ho_z%C3%A1pasu/sk-1125094

Liturgický program v týždni od 2.3. 2020 do 8.3. 2020
PO 2.3.

PONDELOK
PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

PO 9.3.

TARNOV
UT 3.3.

UTOROK
PO 1. PÔSTNEJ
NEDELI

ST 4.3.

ŠT 5.3.

ŠTVRTOK
PO 1. PÔSTNEJ
NEDELI

MOKROLUH

PI 6.3.

SO 7.3.

2. PÔSTNA NEDEĽA
VIGÍLIA

18:00

ZA † Z ROD.
ZUBRÍKOVEJ,
DOLIŇÁKOVEJ
(č.90)

UT 10.3.

ROKYTOV

18:00

† ANNA (č.109)

17:00

ZA † Z ROD.
DOLIŇÁKOVEJ
(č.132)

17:00

STREDA
PO 2. PÔSTNEJ
NEDELI

ŠT 12.3.

ŠTVRTOK
PO 2. PÔSTNEJ
NEDELI

† JOZEF, MÁRIA
(č.159)

MOKROLUH

18:00

† JOZEF, ANNA
(č.22)

TARNOV

17:00

ZBP VIERA „60“
ROKOV ŢIVOTA
(č.99)

NE 8.3.

MOKROLUH

ROKYTOV

K. HUTA

8:00

9:15

10:30

TARNOV

17:00

† JOZEF (č.75)

MOKROLUH

18:00

ZA † Z ROD.
HOVANCOVEJ
(č.112)

K. HUTA

17:00

ZA † Z ROD.
FRANEKOVEJ

ROKYTOV

17:00

† ŢOFIA (č.62)

TARNOV

18:00

† MAGDALÉNA,
AGNESA
(č.72)

UTOROK
PO 2. PÔSTNEJ
NEDELI

ST 11.3.

PI 13.3.

PIATOK
PO 2. PÔSTNEJ
NEDELI

SO 14.3.

18:00

3. PÔSTNA
NEDEĽA VIGÍLIA

ROKYTOV

17:00

ZA FARNOSŤ

3. PÔSTNA
NEDEĽA

K. HUTA

8:00

† HELENA (č.17)

TARNOV

9:15

† FRANTIŠEK,
TOMÁŠ, MÁRIA,
FRANTIŠEK,
JOZEFÍNA (č.48)

MOKROLUH

10:30

ZA FARNOSŤ
† IMRICH,
AGNESA,
IMRICH (č.86)

ZBP ROD.
MAŠLAROVEJ
(č.245)

ZA † Z ROD.
HIRČÁKOVEJ,
PROKOPOVEJ
(č.150)

MOKROLUH

KRÍŽOVÁ CESTA
„DETSKÁ“ SV. OMŠA

2. PÔSTNA
NEDEĽA
ZBIERKA NA FASÁDU

PONDELOK
PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

† ROZÁLIA, JÁN
(č.207)

SPOVEĎ 16:00 - 18:00

K. HUTA
PIATOK
PO 1. PÔSTNEJ
NEDELI
1. PIATOK

17:00

SPOVEĎ 15:15 - 17:00

K. HUTA

STREDA
PO 1. PÔSTNEJ
NEDELI

Liturgický program v týždni od 9.3. 2020 do 15.3. 2020

NE 15.3.

ZBP ROD.
SEMANOVEJ,
ADAMUŠČINOVEJ
(č.22)

