OZNAMY:
Od 17.6. 2020 je našimi biskupmi zrušený dišpenz od neúčasti na sv.
omšiach v nedeľu a prikázané sviatky.
V piatok 26.6. 2020 srdečne pozývam všetky detí z našej farnosti na
„detskú“ sv. omšu, ktorá bude o 18:00hod.

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

1. SV. PRIJÍMANIE - POKYNY

Nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude v pondelok 22.6. 2020 po večernej
sv. omši v Mokroluhu cca 18:30hod.
Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 27.6. 2020 vo farskom
kostole o 9:00hod a po nej nácvik na nedeľu. Rodičia a príbuzní nech sa
vyspovedajú počas týţdňa.
Vypoţičanie šiat na 1. sv. prijímanie bude vo štvrtok 25.6. 2020
v katolíckom kruhu v Bardejove o 17:30hod. Treba prísť z deťmi, aby si šaty
vyskúšali a je potrebné prísť na čas. Bude vás tam čakať p. kaplán Tomáš
Svat.
 Srdečne pozývam všetkých na 1. sv. prijímanie detí z našej farnosti, ktoré
bude v nedeľu 28.6. 2020 o 10:30hod. vo farskom kostole v Mokroluhu.
Spovedať budem naďalej pol hodiny pred sv. omšou, keďţe ešte stále
opatrenia ohľadom spovede neboli zrušené.
V piatok večer 26.6. 2020 po sv. omši pozývam na faru na stretnutie
s Boţím Slovom.
Chorých navštívim na prvý piatok 3.7. 2020 o 8:00hod. začínajúc
v Mokroluhu.
Mokroluh: Srdečne pozývam a prosím všetkých, ktorí môţete ţeny, muţi
i mladí, aby ste prišli na brigádu, ktorá bude v sobotu 27.6. 2020 o 9:00hod.
Najprv by sa urobil poriadok vonku a potom poprosím zvlášť ţeny
o upratovanie kostola po nácviku cca o 10:30hod.
Mokroluh:Bohuznáme osoby darovali na fasádu kostola 1x100€ a 1x50€.
Pán Boh zaplať za tieto milodary.
Zbierka na fasádu za mesiac jún 2020 prvá nedeľa činila: Mokroluh:
663,60€ a Rokytov: 616,20€.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY JÚL 2020

Všeobecný úmysel: Aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a
dobrými radami sprevádzať rodiny.
Úmysel našich biskupov: Aby nezamestnaní našli prácu, ktorú potrebujú na
dôstojný ţivot a zabezpečenie rodín.

SV. PETER A POVOL
Apoštoli Peter a Pavol stoja pre nami ako svedkovia. Nikdy sa im
nezunovalo ohlasovanie, ţivot napĺňania misie, v putovaní z Jeţišovej domoviny aţ
po Rím. Tu ho ohlasovali aţ do samého konca, keď vydali svoje ţivoty na smrť ako
mučeníci. Ak zájdeme aţ ku koreňom ich svedectva, uvidíme ich ako svedkov
života, svedkov odpustenia a svedkov Ježiša.
Sú svedkami života. A pritom ich ţivoty neboli úplne bezúhonné
a priamočiare. Obaja boli hlboko náboţensky zaloţení: Peter bol jedným z úplne
prvých učeníkov a Pavol zas „horlil za obyčaje svojich otcov“. Avšak obaja sa
dopustili veľkých chýb: Peter došiel aţ tak ďaleko, ţe zaprel Pána, Pavol zas
prenasledoval Boţiu Cirkev. Obidvoch odhalil Jeţiš svojimi otázkami: „Šimon, syn
Jánov, miluješ ma?“ ; „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“.
Objavujeme v nich teda svedkov odpustenia. Vo svojich pádoch objavili
silu Pánovho milosrdenstva, ktoré ich obnovilo. V jeho odpustení našli pokoj
a nepotlačiteľnú radosť. Kvôli tomu, čo urobili, by boli ţili s pocitom viny:
koľkokrát si len Peter v mysli vybavoval zapretie Pána! Koľké výčitky mal Pavol za
to zlo, čo urobil nevinným ľuďom! Po ľudskej stránke zlyhali. Ale stretli lásku,
ktorá je väčšia neţ boli ich zlyhania, odpustenie, ktoré bolo také silné, ţe dokázalo
uzdraviť ich pocit viny. Len keď zaţijeme Boţie odpustenie, môţeme sa skutočne
znovuzrodiť. Začína sa to odpustením; v ňom nachádzame samých seba: vo vyznaní
našich hriechov.
Peter a Pavol sú svedkovia ţivota a odpustenia, ale predovšetkým
sú svedkovia Ježiša. Jeţiš nie je minulosť, ale prítomnosť i budúcnosť. Nie je
vzdialenou osobnosťou, na ktorú sa treba dlho rozpamätávať, ale tým, ktorému Peter
tyká: Ty si Mesiáš. Pre svedka je Jeţiš viac ako nejaká osobnosť z dejín, je to práve
ţijúca osoba: ten, ktorého práve nanovo vidí, nie ktorého kedysi videl; je to novosť
budúcnosti, nie pripomienka minulosti.
Teda, svedkom nie je ten, kto pozná Jeţišov príbeh, ale ten, kto práve ţije
príbeh lásky s Jeţišom. Svedok totiţ v podstate ohlasuje iba toto: ţe Jeţiš je ţivý a je
tajomstvom ţivota. Veď i Peter po tom, čo povedal: Ty si Mesiáš, dodáva:
„Syn živého Boha“. Svedectvo sa rodí zo stretnutia so ţivým Jeţišom.
Aj v centre Pavlovho ţivota nachádzame to isté slovo, ktoré vychádza zo srdca
Petra: Kristus. Pavol opakuje toto meno neustále, takmer štyristo krát vo svojich
listoch! Pre neho Kristus nie je iba vzorom, príkladom, referenčným bodom. Je
ţivotom. Píše takto: „Pre mňa ţiť je Kristus“. Jeţiš je jeho prítomnosť i jeho
budúcnosť, a to aţ natoľko, ţe povaţuje svoju minulosť za odpad pre vznešenosť
poznania Krista.
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-06/homilia-papeza-frantiska-peter-a-pavol-svedkovia-jezisa.html

Liturgický program v týždni od 22.6. 2020
do 28.6. 2020
PO 22.6.

PONDELOK
12. TÝŢDEŇ

MOKROLUH
K. HUTA

UT 23.6.

ST 24.6.

NARODENIE JÁNA
KRSTITEĽA
SLÁVNOSŤ
VIGÍLIA
NARODENIE JÁNA
KRSTITEĽA
SLÁVNOSŤ

TARNOV

ROKYTOV

MOKROLUH

ŠT 25.6.

PI 26.6.

ŠTVRTOK
12. TÝŢDEŇ
PIATOK
12. TÝŢDEŇ
„DETSKÁ“
13. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

18:00
17:00

17:00

† JOZEF,
MÁRIA, JÁN
(č.74)

18:00

ZBP MARTIN
A KRISTÍNA
„20“ ROKOV
MANŢELSTVA
(č.40)

MOKROLUH

18:00

17:00

ZBP RADKA
(č.283)

TARNOV(G)

18:00

ZA FARNOSŤ

PO 29.6.

ROKYTOV

17:00

MOKROLUH

18:00

ZBP PETER
S ROD. (č.48)
ZBP EVA
A VLADIMÍR
„30“ ROKOV
MANŢELSTVA
(č.195)

UT 30.6.

UTOROK
13. TÝŢDEŇ

MOKROLUH

18:00

ST 1.7.

STREDA
13. TÝŢDEŇ

K. HUTA

18:00

ROKYTOV

17:00

MOKROLUH

18:00

ZBP MÁRIA
(č.81)

TARNOV

17:00

† ANNA (č.76)

MOKROLUH

18:00

ROKYTOV

18:00

† JÁN,
PAVLÍNA
(č.105)
ZBP JOZEF „50“
ROKOV
ŢIVOTA (č.7)

K. HUTA

8:00

ZBP JOZEF (č.9)

TARNOV

9:15

† MARGITA
(č.22)

MOKROLUH

10:30

ZA FARNOSŤ

NÁVŠTEVA PANNY
MÁRIE - SVIATOK
ŠT 2.7.

† JOZEF
(č.40)

SV. TOMÁŠ APOŠTOL
SVIATOK

NA ÚMYSEL
† VERONIKA,
MICHAL, JÁN
(č122)
† ALOJZ,
MÁRIA,
ANDREJ (č.73)

PI 3.7.
K. HUTA

17:00

† JOZEF,
KATARÍNA,
MICHAL
(č.203)

18:00

ZBP JOZEF
„80“ ROKOV
ŢIVOTA (č.22)

SO 27.6.
TARNOV

13. NEDEĽA CEZ
ROK
1. SV. PRIJÍMANIE

† JOZEF, VILIAM,
ANDREJ,
PAVLÍNA
(č.124)

K. HUTA(G)

SVIATOK

ZBP ANNA „70“
ROKOV
ŢIVOTA (č.283)
† MARIÁN,
JOZEF, OĽGA,
JOZEF (č.99)

18:00

SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLOVPRIKÁZANÝ

NA ÚMYSEL

18:00

TARNOV

Liturgický program v týždni od 29.6. 2020
do 5.7. 2020

ROKYTOV

8:30

† JÁN, ANNA,
JÁN (č.73)

SO 4.7.

SV. CYRILA A METODA
SLÁVNOSŤ VIGÍLIA

NE 5.7.

SV. CYRILA
A METODA
SLOVANSKÝCH
VIEROZVESTOV
SLÁVNOSŤ
ZBIERKA NA FASÁDU
MOKROLUH A ROKYTOV

NE 28.6.

MOKROLUH

10:30

ZA FARNOSŤ

