OZNAMY:
V piatok 25.9. 2020 vychádza v našej farnosti celodiecézna adorácia
Najsvätejšej sviatosti. Sviatosť Oltárna bude vyloţená ráno o 8:00hod.O
16:45hod. bude poţehnanie a potom sv. omša za účasti detí o 17:00hod. na
ktorú všetkých srdečne pozývam.
Po sv. omši 25.9. 2020 srdečne pozývam na stretnutie s Boţím
slovom,ktoré bude na fare.
V sobotu 3.10. 2020 srdečne pozývam všetkých našich miništrantov na
stretko, ktoré bude na fare so začiatkom o 9:30hod. 
Mokroluh:Bohuznáma osoba darovala na schody 100€, taktieţ Bohuznáma
osoba z K. Huty darovala na naše práce okolo kostola 100€. Pán Boh zaplať
za tieto milodary.
Spoveď: tak ako doteraz pol hodiny pred sv. omšou počas týţdňa okrem
nedieľ, slávností a prvého piatku. V prvopiatkom týţdni hodinu pred sv.
omšou.
Chorých na 1. piatok navštívim tak ako vţdy doobeda začínajúc
v Mokroluhu o 8:00hod.
Keďţe na prvú októbrovú nedeľu je presunutá zbierka Dobročinné diela
sv. Otca, tak zbierka pre potreby našich chrámov bude na druhú októbrovú
nedeľu teda 11.10. 2020.
Zbierka na fasádu prvá nedeľa v mesiaci september 2020 činila: Mokroluh:
443,70€,Rokytov: 501€. Pán Boh zaplať.
V nedeľu 13.9. 2020 bola zbierka na Boţí hrob: Mokroluh:
155,50€,Rokytov: 96,20€,Tarnov: 81,40€ a K. Huta: 41,55€. Spolu: 374,65€.
Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Začína sa mesiac október a s ním aj modlitba sv. ruţenca. Modlitbu sv.
ruţenca sa budeme modliť tak ako vţdy pol hodiny pred sv. omšou. Prosím
dodrţať ten čas kvôli tým, ktorí prídu skutočne na tú hodinu. Ostatné modlitby,
pred sv. omšou môţete sa modliť skôr, teda pred sv. ruţencom. Srdečne
pozývam všetkých - deti, mládeţ ako aj dospelých. Počas tých dní keď sv. omša
nie je, tak modlitba sv. ruţenca bude v jednotlivých kostoloch podľa zvyku.
Úplné odpustky pri modlitbe sv. ruţenca:

Úplné odpustky môţu získať tí, čo sa modlia ruţenec v kostole, v kaplnke
alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboţnom zdruţení. Na
získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruţenca, čiţe päť de
siatkov, 2. K modlitbe treba pridať náboţné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zauţívaného
zvyku. (Enchiridionindulgentiarum, conc. 17)
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY OKTÓBER 2020:

Evanjelizačný úmysel: Aby mohli mať veriaci laici, najmä ţeny, vďaka
krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach v Cirkvi.
Úmysel našich biskupov: Aby všetci, ktorí zasvätili svoj ţivot Bohu,
vydávali svedectvo viery, pokory a obety.

FARNOSŤ SV. URŠULE
MOKROLUH 52, 086 01
mokroluh@rimkat.sk
054/472 50 75 (0940 616 710)
Správca farnosti: Marcel Záleha
30.9. 2020 – KONIEC ROKA BOŢIEHO SLOVA

„Od tej chvíle začal Jeţiš hlásať“. Takto evanjelista Matúš uviedol Jeţišovo
účinkovanie. On, ktorý sám je Boţím Slovom, prišiel, aby sa nám prihováral svojimi
slovami a svojím ţivotom. Evanjelium nám hovorí ako, kde a komu začal Jeţiš
ohlasovať.
1. Ako [Jeţiš] začal? Veľmi jednoduchou vetou: „Robte pokánie, lebo sa
priblíţilo nebeské kráľovstvo“. Toto je základom všetkých jeho rečí: povedať nám, ţe
nebeské kráľovstvo sa priblíţilo. Čo to znamená? Nebeským kráľovstvom sa myslí
Boţie kráľovstvo, alebo jeho spôsob vládnutia, jeho prístupu k nám. Dnes nám Jeţiš
hovorí, ţe nebeské kráľovstvo je blízko, ţe Boh je blízko. Toto je tá novosť, toto je prvé
posolstvo: Boh nie je ďaleko, ten, ktorý obýva nebesia zostúpil na zem, stal sa človekom.
Odstránil prekáţky, zrušil vzdialenosti. My sme si to sami nezaslúţili: to on zostúpil,
prišiel nám v ústrety. Je to posolstvo radosti: Boh nás prišiel osobne navštíviť tým, ţe sa
stal človekom. Nevzal si našu ľudskú prirodzenosť zo zmyslu pre zodpovednosť, nie, ale
z lásky. Z lásky vzal na seba naše človečenstvo, lebo to sa berie, čo je milované.
2. Ak sa pozrieme na to, kde Jeţiš začal ohlasovanie, zistíme, ţe začal práve
v oblastiach, ktoré sa vtedy povaţovali za „temné“. Môţeme v tom vnímať toto
posolstvo: Slovo, ktoré zachraňuje, nevyhľadáva chránené, sterilizované a bezpečné
miesta. Prichádza do našej komplexnosti, do našich temnôt. Dnes rovnako ako vtedy
Boh túţi navštíviť tie miesta, o ktorých si myslíme, ţe tam nepríde. Koľkokrát sme to
však my sami, čo zatvárame dvere, keď radšej chceme ukrývať naše zmätky, naše temné
stránky a dvojtvárnosť. Uzamykáme si ich v našom vnútri, zatiaľ čo prichádzame
k Pánovi s nejakou formálnou modlitbou, dávajúc si pozor, aby nami jeho pravda
vnútorne neotriasla. A toto je skryté pokrytectvo. Jemu, ktorý prešiel Cestou k moru,
otvorme tie naše najpokrútenejšie cesty – tie, ktoré máme vnútri a nechceme ich vidieť
alebo ich skrývame –, nechajme do seba vstúpiť jeho Slovo, ktoré je „ţivé, účinné, [...]
rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca“.
3. No a nakoniec, ku komu začal Jeţiš hovoriť? Evanjelium hovorí, ţe „keď
raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov […], ako spúšťajú sieť do mora;
boli totiţ rybármi. I povedal im: ‘Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.’“. Prvými
adresátmi povolania boli rybári: nie osoby presne vyselektované na základe ich
schopností či zboţní muţi modliaci sa v chráme, ale beţní ľudia, ktorí pracovali.
Potrebujeme jeho Slovo: počúvať uprostred tých tisícov kaţdodenných slov to jediné
Slovo, ktoré nám nehovorí o veciach, ale hovorí nám o ţivote.Drahí bratia a sestry,
dajme v našom vnútri miesto Boţiemu Slovu! Čítajme si kaţdý deň pár riadkov z Biblie.
Začnime Evanjeliom: majme ho otvorené doma na nočnom stolíku, nosme si ho so sebou
vo vrecku alebo v taške, otvorme si ho v mobile, nechajme, aby nás kaţdý deň
inšpirovalo. Objavíme, ţe Boh je blízko, ţe osvetľuje naše temnoty a ţe s láskouprivádza
náš ţivot na hlbinu.
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-01/bozie-slovo-nas-vedie-na-hlbinu-homilia-v-nedelu-bozieho-slova.html

Liturgický program v týždni od 21.9. 2020 do 27.9. 2020
PO 21.9.

SV. MATÚŠA APOŠTOLA
SVIATOK

TARNOV
UT 22.9.

17:00

UTOROK
25. TÝŢDEŇ
MOKROLUH

18:00

† ADAM,
ZUZANA,
MÁRIA (č.60)
† HELENY
(č.200)

SV. PIA
Z PIETRELČINY
SPOMIENKA
ST 23.9.

ŠT 24.9.

18:00

TARNOV

18:00

ZA FARNOSŤ

SV. MICHALA,
GABRIELA, RAFAELA,
ARCHANJELOV
SVIATOK

K. HUTA

17:00

† VERONIKA,
MILAN, ANNA,
VASIĽ (č.203)

MOKROLUH

ROKYTOV

17:00

† AGNESA (č.41)

TARNOV

18:00

ZBP GABIKA
„50“ ROKOV
ŢIVOTA (č.104)

ST 30.9.

ŠT 1.10.

MOKROLUH

17:00

18:00

SV. HIERONYMA,
KŇAZA A UČ. CIRKVI
SPOMIENKA

CELOFARSKÁ ADORÁCIA
8:00 – 16:45

„DETSKÁ“

TARNOV - VÝROČIE
KONSEKRÁCIE
CHRÁMU SLÁVNOSŤ

† KŇAZ JÁN

PIATOK
25. TÝŢDEŇ
PI 25.9.

PO 28.9.

UT 29.9.
K. HUTA

ŠTVRTOK
25. TÝŢDEŇ

Liturgický program v týždni od 28.9. 2020 do 4.10. 2020

MOKROLUH

SV. TERÉZIE
Z LISIEUX
SPOMIENKA

ZBP A POĎ. ZA
„25“ ROKOV
MANŢ. ŢIVOTA
RUDOLF
A MÁRIA
(č.57)
† ADAM,
VERONIKA,
JOZEF, AGNESA
(č.118)

ROKYTOV

18:00

TARNOV

17:00

ZBP RUŢ.
BRATSTVO
(č.15)

MOKROLUH

18:00

ZA † Z ROD.
RENČKOVEJ
(č.176)

28. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

K. HUTA

18:00

ZA FARNOSŤ

28. NEDEĽA CEZ
ROK

MOKROLUH

8:00

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV

9:15

ZBP MATÚŠ
S ROD. (č.48)

TARNOV

10:30

SVÄTÝCH ANJELOV
STRÁŢCOV
SPOMIENKA

ZA FARNOSŤ

18:00

ZA † Z ROD
KUĽKOVEJ,
STAŠOVEJ
(č.145)

1. PIATOK
PI 2.10.
SO 26.9.

NE 27.9.

27. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

ROKYTOV

18:00

27. NEDEĽA CEZ
ROK

K. HUTA

8:00

TARNOV

MOKROLUH

9:15

10:30

ZBP MILAN „60“
ROKOV ŢIVOTA
(č.41)
ZBP ROD.
ŠTOFKOVEJ,
KUĽAŠOVEJ
(č.167)
ZBP MÁRIA
S ROD., LUCIA
S ROD.,
KATARÍNA
S ROD. (č.85)
ZBP ROD.
BEŇOVEJ (č.183)

SO 3.10.

ZBIERKA DOBROČINNÉ DIELA
SV. OTCA

NE 4.10.
† MIKULÁŠ,
MARGITA,
JOZEF
(č.75)

