OZNAMY:
V dnešnú nedeľu (29.11. 2020) je zbierka na charitu.
Mokroluh: na kostol obetovali Bohuznáme rodiny 5x100€. Pán Boh
zaplať za vaše milodary.
Mokroluh: z pohrebu Andreja Hvišča obetovali na kostol 190€. Pán Boh
zaplať za tento milodar.
Blíţi sa koniec roka a tak prosím vo všetkých našich dedinách, aby ste
kompetentným odovzdali ročný príspevok od osoby na kostol - sumu, ktorá
je daná v kaţdej obci a taktieţ príspevok za upratovanie ako je to
v jednotlivých kostoloch – tí, ktorí neboli upratovať. Prosím, aby ste to
nenechávali na posledné dní, pretoţe potom naša ekonómka nemôţe urobiť
uzávierku za celý rok. Ďakujem za pochopenie.
Spovedať budem ako vţdy pol hodiny pred sv. omšou (okrem piatku,
keďţe je poboţnosť a nestihnem prísť pred sv. omšou do Mokroluhu).
Prosím vás všetkých, keďţe sa uţ začal advent a Vianoce sa rýchlo priblíţia,
aby ste si vykonali sv. spoveď a neodkladali ju na poslednú chvíľu, keďţe
podľa toho všetkého, čo sa deje (pandémia) - nebude ako taká vianočná
spoveď, aby ste boli vyspovedaní.
Chorých navštívim na prvý piatok 4.12. 2020 doobeda začínajúc
v Mokroluhu o 8:00hod. Avšak prosím, aby ste mi dali vedieť najneskôr do
stredy večera 2.12. 2020 tí, ktorí vzhľadom na situáciu a váţny stav (teploty
a iné príznaky) by nemali prijímať a stretávať sa s inými, alebo proste sami
sa nechcú vystavovať riziku alebo iných. Ak mi nedáte vedieť znamená to
pre mňa, ţe môţem ísť k vašim chorým príbuzným. Ďakujem za pochopenie.
Úmysly na január aţ jún 2021 v Tarnove, K. Hute a Mokroluhu sú uţ plne
obsadené.
Na tretiu adventnú nedeľu 13.12. 2020 bude zbierka na rádio Lumen.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY DECEMBER 2020:

Všeobecný úmysel: Aby sme svoj osobný vzťah k Jeţišovi Kristovi
posilňovali Boţím slovom a ţivotom modlitby.
Úmysel našich biskupov: Aby rodičia a starí rodičia trpezlivo odovzdávali
vieru mladším generáciám

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

ADVENT BUDUJE POKOJ NAPODOBŇOVANÍM BOHA
Vytvárať pokoj znamená napodobňovať Boha, stávajúc sa
pokornými, bez ohovárania druhých či bez toho, aby sme ich zraňovali.
Prorok Izaiáš hovorí o prísľube čias Pánovho príchodu: „Pán
nastolí pokoj“ a „všetko bude naţívať v pokoji“. «Vlk bude bývať
s baránkom, leopard si ľahne vedľa kozliatka» a «chlapček ich bude
zaháňať». Toto znamená, ţe Jeţiš prináša pokoj, ktorý dokáţe pretvoriť
ţivot i dejiny. Nazývajú ho „Knieţaťom pokoja“, pretoţe nám prichádza
ponúknuť tento pokoj.
Čas Adventu je teda práve „časom na to, aby sme sa pripravili na
tento príchod Knieţaťa pokoja. Je to čas na to, aby sme vytvorili pokoj
v sebe“.
V prvom rade samáme zmieriť sami so sebou, uviesť do pokoja
našu dušu. Mnohokrát my sami nie sme v pokoji, ale v úzkosti, v
skľúčenosti, bez nádeje. Otázka, ktorú nám kladie Pán, znie: „V akom
stave je tvoja duša dnes? Je v pokoji?“
„V rodinách existuje mnoho smútkov, mnoho hádok, veľa malých
vojen, niekedy veľa nejednoty“. V tomto prípade by sme si mali poloţiť
otázku, či v mojej rodine panuje pokoj alebo vojna, či sa nestavia jeden
proti druhému, či je tam nie nejednota, či tam existujú mosty, alebo
rozdeľujúce múry.
„Zakaždým, keď vidíme možnosť malej vojny – či už doma, vo
svojom srdci alebo v škole, v práci, treba sa zastaviť a snažiť sa budovať
pokoj. Nikdy, ale nikdy nezraňovať druhých. To nikdy. – „Otče, ako mám
začať, aby som druhého nezranil?“ – „Neohováraj druhých, nestrieľaj
prvý z kanóna“. Ak by sme všetci robili len toto, neohovárali druhých,
pokoj by napredoval oveľa viac. Nech nám Pán pripraví srdce pre
narodenie Kniežaťa pokoja. Pripraví nás však tým, že my budeme z našej
strany robiť všetko pre budovanie pokoja: v mojom srdci, v mojej duši,
v mojej rodine, v mojej dedine, farnosti, škole, štvrti, na pracovisku. Byť
mužmi, ženami a deťmi pokoja.“
https://www.vaticannews.va/sk/papez-frantisek/omsa-svata-marta/2018-12/papez-frantisek-homilia-dom-sv-marty-04-november-2018.html

Liturgický program v týždni od 30.11. 2020
do 6.12. 2020
PO 30.11.

SV. ONDREJA,
APOŠTOLA
SVIATOK

MOKROLUH

K. HUTA
UT 1.12.

ST 2.12.

ŠT 3.12.

PI 4.12.

SO 5.12.

UTOROK PO
1. ADVENTNEJ
NEDELI

TARNOV

18:00

ZA † Z ROD.
SEMANKOVEJ,
ČERVENICKEJ

17:00

† MILAN,
VERONIKA,
MICHAL, JOZEF,
KATARÍNA (č.203)

18:00

† JÁN, RUŢENA
(č.102)

STREDA PO
1. ADVENTNEJ
NEDELI

MOKROLUH

18:00

NA ÚMYSEL

SV. FRANTIŠKA
XAVERSKÉHO,
KŇAZA
SPOMIENKA

ROKYTOV

17:00

ZA † Z ROD.
ČUPOVEJ
(č.129)

K. HUTA

17:00

† JOZEF (č.283)

PIATOK PO
1. ADVENTNEJ
NEDELI
1. PIATOK

2. ADVENTNÁ
NEDEĽA - VIGÍLIA

MOKROLUH

K. HUTA

18:00

17:00

ZA † RODIČOV
A
SÚRODENCOV
(č.142)

Liturgický program v týždni od 7.12. 2020
do 13.12. 2020

PO 7.12.

MOKROLUH

8:30

9:30

ZBP JÁN „60“
ROKOV ŢIVOTA
(č.69)

TARNOV

10:30

† MÁRIA, KAROL,
VERONIKA, JÁN
(č.103)

† PAVOL (č.135)

PRIKÁZANÝ SVIATOK
VIGÍLIA

TARNOV

18:00

ZBP ROD.
ZUBRÍKOVEJ
(č.90)

NEPOŠKVRNENÉ
POČATIE PANNY
MÁRIE SLÁVNOSŤ

ROKYTOV

17:00

ZBP JOZEF,
MARGITA
(č.24)

MOKROLUH

18:00

ZA FARNOSŤ

K. HUTA

17:00

† TOMÁŠ
ČIŢMÁR

ROKYTOV

17:00

NA ÚMYSEL

TARNOV

18:00

† JURAJ,
DOROTA (č.92)

MOKROLUH

18:00

† ŢOFIA
(č.114)

TARNOV

17:00

ZA FARNOSŤ

K. HUTA

8:30

† ANDREJ
(č.161)

ROKYTOV

9:30

ZBP ĽUDMILA
„75“ ROKOV
ŢIVOTA (č.1)

MOKROLUH

10:30

† JÁN, PAVLÍNA
(č.105)

ST 9.12.

STREDA PO
2. ADVENTNEJ
NEDELI

ŠT 10.12.

ŠTVRTOK PO
2. ADVENTNEJ
NEDELI

PI 11.12.

ZBP ROD.
ZAPACHOVEJ
(č.200)

ROKYTOV

17:00

PRIKÁZANÝ SVIATOK

† ANNA,
MIKULÁŠ, ANNA,
JÁN (č.188)

NE 6.12.

K. HUTA

UT 8.12.

SO 12.12.
2. ADVENTNÁ
NEDEĽA

NEPOŠKVRNENÉ
POČATIE PANNY
MÁRIE SLÁVNOSŤ

PIATOK PO
2. ADVENTNEJ
NEDELI
3. ADVENTNÁ
NEDEĽA - VIGÍLIA
3. ADVENTNÁ
NEDEĽA
ZBIERKA RÁDIO LUMEN

NE 13.12.

