OZNAMY:
Sv. omše na, ktoré ste dali a boli práve v tom čase, keď sa nemohli verejne
slúţiť, tak ja som ich počas týchto dní odslúţil. Tých sv. omší za ten čas bolo
veľa a nedalo sa ich presunúť. Preto v kaţdom našom kostole budú
dodatočné dve sv. omše teda spolu v celej farnosti osem. Jedna bude slúţená
za všetkých ţivých, za ktorých ste dali počas tohto obdobia či uţ za rodiny
alebo za konkrétne osoby a druhá bude slúţená za všetkých zosnulých.
Najbliţšia taká sv. omša bude v Rokytove v nedeľu 17.5. 2020 o 9:30hod.
Ďalšia v Mokroluhu 24.5. 2020 o 10:30hod. O ďalších budem informovať
postupne.
Májové poboţnosti, keď nie sú sv. omše nebudú. Kostol pred sv. omšou
bude otvorený max. 30 min. kvôli sv. spovedi a vtedy sa môţete pomodliť aj
májovú poboţnosť.
Prosebné dni: pondelok (18.5.), utorok (19.5.) a streda (20.5.) sú
prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.
Srdečne pozývam v piatok po večernej sv. omši na stretnutie s Boţím
slovom, ktoré bude na fare hneď po sv. omši.
Sv. spoveď - keďţe nemáme spovednice podľa pokynov, tak spovedať
budem vonku pri kostole pred kaţdou sv. omšou v týţdni práve tú pol
hodinu pred (dúfajme, ţe bude pekné počasie, ak nebude podám iné
usmernenia), aby ste sa mohli postupne všetci vyspovedať. Spovedať budem
celý čas, počas celého mesiaca a samozrejme aj ďalšie mesiace, pokiaľ bude
trvať táto situácia.
Ohľadom 1. sv. prijímania. Prosím rodičov aby sme sa stretli v utorok po
sv. omši v Mokroluhu teda okolo 18:30hod. v kostole.
V nedeľu 24.5. 2020 bude zbierka na katolícke masmédiá.
Úmysly na ďalší polrok teda Júl aţ December 2020 budem prijímať
koncom mája (po nedeli 24.5. 2020) pred sv. omšami na filiálkach
a v Mokroluhu vo farskej kancelárii po sv. omši cez týţdeň. Najprv chcem,
aby ste sa vyspovedali a potom ten jeden týţdeň koncom mája budem
prijímať úmysly na sv. omše, vtedy spovedať nebudem. To ešte vyhlásim
počas oznamov v patričnom čase.

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

Rešpektujme opatrenia, omše nech sú kratšie, vyzývajú biskupi
Biskupi prosia kňazov a všetkých veriacich, aby opatrenia
zodpovedne zaviedli do praxe. Zdôrazňujú, ţe dišpenz od povinnej účasti na
omšiach v nedeľu a sviatky naďalej platí. „Kňazi nech veriacim zdôraznia,
ţe účasť bude od 6. mája moţná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka
nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohosluţieb
prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií,“ uvádza KBS.
Zároveň veriacim vo vyššom veku odporúčajú, aby zváţili, či na omšu v
najbliţšom období. Ako na tlačovej besede informoval predseda vlády Igor
Matovič po stretnutí s konzíliom odborníkov, v kostoloch budú označené v
kaţdej druhej lavici vyhradené miesta na sedenie, pričom kaţdé z nich bude
minimálne dva metre od seba. Rovnaké, dvojmetrové vzájomné odstupy
budú platiť aj pre stojacich ľudí, tak v kostole ako aj vonku. V prípade
kostolov teda nebude platiť pravidlo jednej osoby na 25 metrov štvorcových,
ako napríklad v obchodoch.
Počas bohosluţieb ľudia musia mať na tvári rúško. Zostáva tieţ
zákaz podávania rúk pri obrade pokoja. Povinná bude dezinfekcia rúk pri
vstupe do kostola. Sväté prijímanie bude podávané do rúk. Premiér takisto
vyzval, aby omše trvali kratšie. Spev minimálne, skôr nech sú recitované. Na
laviciach nesmú byť ţiadne knihy, ruţence či obrázky. Všetko si treba po sv.
omši vziať domov. Vekový limit pre účasť na bohosluţbách nebude. Kostoly
budú musieť mať zabezpečené priebeţné vetranie. Kňazi by takisto mali
zabezpečiť sluţbu, ktorá bude dohliadať na dodrţiavanie pravidiel alebo k
vstupu do chrámu umiestniť písomné upozornenie na platné opatrenia.
„Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva
do rúk. Veriacim nech kňaz vysvetlí, ţe koronavírus sa šíri kvapôčkovou
infekciou. Ak by dýchali na jeho ruky, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá
vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi,“ píše
sa v stanovisku KBS. „Sväté omše nech majú kratšie trvanie, to treba
zohľadniť aj pri príhovoroch,“ dodáva KBS.

Liturgický program v týždni od 11.5. 2020
do 17.5. 2020
PO 11.5.

UT 12.5.

ST 13.5.

ŠT 14.5.

PI 15.5.

PONDELOK PO 5. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

UTOROK PO 5.
VEĽKONOČNEJ
NEDELI

BLAHOSLAVENEJ
PANNY MÁRIE
FATIMSKEJ
ĽUB. SPOMIENKA
SV. MATEJ APOŠTOL
SVIATOK

PIATOK PO 5.
VEĽKONOČNEJ
NEDELI

TARNOV

MOKROLUH

18:00

† JOZEF (č.40)

K. HUTA

18:00

† VERONIKA,
MILAN,
KATARÍNA
(č.203)

ROKYTOV

TARNOV

MOKROLUH

SO 16.5.

6. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA - VIGÍLIA
6. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

NE 17.5.

17:00

† MÁRIA,
VERONA,
HELENA, ANDREJ
(č.72)

TARNOV

MOKROLUH

18:00

17:00

18:00

18:00

8:30

ROKYTOV

9:30

K. HUTA

10:30

ZA † KŇAZOV
JOZEF,
MARKO (č.26)
† JURAJ,
JOZEF,
ZUZANA (č.2)

Liturgický program v týždni od 18.5. 2020
do 24.5. 2020
PO 18.5.

PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

UT 19.5.

UTOROK PO 6.
VEĽKONOČNEJ
NEDELI

ST 20.5.

PRIKÁZANÝ SVIATOK

ŠT 21.5.

17:00

MOKROLUH

18:00

ZA † Z ROD.
HARŇÁKOVEJ,
POPJAKOVEJ
(č.166)

K. HUTA

17:00

† MÁRIA (č.9)

TARNOV

18:00

ZBP ROD.
ŠAFČÁKOVEJ,
MARIŇÁKOVEJ
(č.95)

ROKYTOV

17:00

ZA FARNOSŤ

MOKROLUH

18:00

† IMRICH,
HELENA (č.128)

PI 22.5.

PIATOK PO 6.
VEĽKONOČNEJ
NEDELI

MOKROLUH

18:00

ZA FARNOSŤ

SO 23.5.

7. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA - VIGÍLIA

K. HUTA

18:00

† HELENA,
ŠTEFAN (č.207)

TARNOV

8:30

ZBP ALENA
S ROD, MARIÁN
S ROD. A ZUZANA
S ROD. (č.86)

7. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

ZBP ANNA
„60“ ROKOV
ŢIVOTA (č.171)

ZBP JÁN (č.9)

NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA
SLÁVNOSŤ
PRIKÁZANÝ SVIATOK

ZBP GABIKA
S ROD. (č.172)

NA ÚMYEL
VŠETKÝCH
POČAS PANDÉMIE
ZA ZBP: ROD.
TARNOVSKEJ,
ROHAĽOVEJ,
OSLACKEJ (č.46),
ZBP. ROD.
JAKUBAŠEKOVEJ
(č.48), ZBP ROD.
SMOLEŇOVEJ
(č.74), ZBP
MARGITA „70“
(č.132),

NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA SLÁVNOSŤ
VIGÍLIA

ZA † Z ROD.
ŠOTOVEJ (č.69)

TARNOV

ZBIERKA –
KATOLÍCKE MASMÉDIÁ

ROKYTOV

9:30

NE 24.5.
MOKROLUH

10:30

† JÁN, MÁRIA
(č.13)
† ADAM,
VERONIKA, JOZEF,
AGNESA (č.118)
NA ÚMYEL
VŠETKÝCH POČAS
PANDÉMIE ZA
ZBPROD.
SEMANOVEJ,
ADAMUŠČINOVEJ
(č.22), ZBP HELENA
„75“ (č.142), ZBP ROD.
TOMČÍKOVEJ (č.111),
ZBP ROD.
CEĽUCHOVEJ,
MAŠLEJOVEJ
(č.109),ZBP ROD.
PROKOPOVEJ,
HIRČÁKOVEJ,
PINTEROVEJ,
SKURKOVEJ,ZBP
ROD. POPJAKOVEJ,
HARŇAKOVEJ,
BEŇOVEJ (č.166), ZBP
ROD, HUDÁKOVEJ,
ZBP MILAN „75“
(č.138), ZBP ROD.
HORŇÁKOVEJ,

