OZNAMY:
ODPUS TKY: V to mto čase máme mo žnosť pre zásluhy vykupiteľskej obety Ježiša
Krista a svätých
získať úplné odpustky
v prospech
zosnulých:
– veriaci, ktorý v deň Spomienky na zosnulých nábožne navštívi kostol alebo
kaplnku, po modlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), mô že
získať úplné odpustky, ktoré je možné privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto
odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky : sv. spoveď (krátko
predtým/potom), sv. prijíman ie, modlitba na ú mysel Sv. otca (Otčenáš, Zdravas,
Sláva). Okrem toho vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu
aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až
do polnoci určeného dňa;
– veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých,
mô že získať odpustky, ktoré sa mô žu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od
1. do 8.11. Treba splniť aj ďalšie vyššie uvedené tri podmien ky a vylúčiť
pripútanosť k hriechu. Jedna spoveď stačí na všetky odpustky.
POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNE 1.11. 2019:
K. HUTA – HNEĎ PO SV. OMŠI, 14:00h. – TARNOV, 14:30h. – ROKYTOV na
cintoríne pri kostole a o 15:00h. – MOKROLUH
➢Chorých navštívim v utorok 29.10. 2019 dopoludnia začínajúc v Mokro luhu
o 8:00hod.
➢V piatok 1.11. 2019 je slávnosť Všetkých Svätých – prikázaný sviatok.
➢V nedeľu 3.11. 2019 je prvá nedeľa v mesiaci a teda aj zb ierka na fasádu kostola
v Mokroluhu a Rokytove.
➢Srdečne pozývam všetky detí z celej našej farnosti na „detskú“ sv. omšu. Chcel by
som, aby sme sa stretávali aspoň raz mesačne ako celá farská rodina na spoločnej sv.
omši. Pre prvoprijímajúce detí je to vrámci prípravy na 1. sv. prijímanie, takže p re
nich je to zaväzu júce ako aj pre ich rodičov, ale veľmi prosím aj ostatných rodičov,
ktorých detí už boli na 1. sv. prijímaní, alebo ešte len pôjdu, aby prišli aj oni so
svojimi deť mi. Samo zrejme po zývam aj všetkých ostatných, mladších i starších
a poprosím ko mpetentných o zahranie a zaspievanie „detských“ omšových piesní.
Prvá sv. omša bude v piatok 8.11. 2019 o 17:00hod. v Mokroluhu. 
➢V piatok 8.11. 2019 po sv. omši bude na fare „stretko“ pre mládež. Srdečne
všetkých pozývam.
➢V sobotu 9.11. 2019 srdečne pozývam miništrantov na „stretko“, ktoré bude na
fare so začiatko m o 9:30hod. 
V nedeľu 20.10. 2019 bola zbierka na misie. Vy zb ieralo sa: Mokrol uh: 213€,
Rokytov: 79,10€, Tarnov: 125,40€ a K. Huta: 92,60€. Spolu za farnosť sme
odoslali: 510,10€. Veľké úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.
ÚMYS LY APOŠ TOLÁTU MODLITB Y NOVEMB ER 2019:
Všeobecný úmysel: Aby sa na Blízko m východe, kde spolu žijú ro zličné náboženské
tradície, zrodil duch dialógu, stretnutia a zmierenia.
Úmysel našich biskupov: Aby sme v našich modlitbách pamätali na všetkých
zosnulých a vyprosovali im nebeskú blaženosť.

FARNOS Ť SV. URŠ ULE
MOKROLUH 52, 086 01
mo kroluh@rimkat.sk
054/472 50 75 (0940 616 710)
Sp rávca farnosti: Marcel Záleha

*Koľko stojí zázrak?*
Toto je príbeh o malom osemročnom dievčatku, ktoré šlo kvôli
svojmu bračekovi kupovať zázrak. Stalo sa to takto: Jej braček mal nádor na
mozgu. Rodičia robili, čo sa dalo, minuli všetky úspory, ale jedného dňa
povedal otec mame v slzách: „Myslím, že to je koniec,
drahá. Len zázrak môže zachrániť nášho syna.“
Dievčatko to počúvalo so zatajeným dychom. Potom sa rozbehlo do
svojej izby, rozbilo pokladničku a utekalo do lekárne. Pristúpilo k pultu a
vysypalo všetky svoje peniažky pred prekvapeného lekárnika.
„To je pre môjho bračeka, ujo. Je veľmi chorý a ja som mu prišla
kúpiť zázrak. “Čo to hovoríš?“ zamrmlal v rozpakoch lekárnik. “Volá sa
Andrejko a má niečo také, čo mu rastie v hlave. Otecko povedal, že ho môže
zachrániť len zázrak, tak som ho prišla kúpiť, lebo ja mám svojho bračeka
veľmi rada. “Lekárnik sa smutne pousmial: „Moja, ale my tu nepredávame
zázraky. “Mám málo peniažkov?“ opýtalo sa smutne dievčatko. „Ešte nejaké
zoženiem. Povedzte mi, prosím, koľko stojí zázrak? “Lekárnik iba mykol
plecami a dievčatko sa rozplakalo. “Prečo plačeš, maličká?“ opýtal sa jej
vysoký, elegantný pán. “Ujo lekárnik mi nechce predať zázrak, ani mi
nechce povedať, že koľko stojí. Chcem ho kúpiť pre môjho bračeka, ktorý je
veľmi chorý. Mamička hovorí, že ho treba operovať, ale ocko povedal, že
potrebuje zázrak, aby sme ho zachránili. Tak som priniesla všetky peniažky,
ktoré mám. “A koľko máš? “Jeden dolár a 11 centov… ale…“ dodala
jedným dychom, „ešte môžem niečo pohľadať. “Muž sa usmial. „Myslím si,
že netreba. Zázrak stojí presne jeden dolár a 11 centov.“ Jednou rukou
pozbieral drobné a druhou nežne chytil dievčatko za ruku. “Zaveď ma k vám
domov. “Ten muž bol profesor Carlton Armstrong, jeden z najúspešnejších
neurochirurgov na svete. Operoval malého Andrejka a ten sa o niekoľko
týždňov mohol vrátiť domov úplne zdravý. “Nikdy tú operáciu nebudeme
môcť zaplatiť, pán profesor,“ povedala ticho Andrejkova mama. “Netrápte
sa,“ povedal Carlton Armstrong. „Tento zázrak stál presne jeden dolár, 11
centov a veľa lásky malého dievčatka.“
*Poučenie:* Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi
odtiaľto ta! – prejde. A nič vám nebude nemožné!“ /Mt 17,20/
BRUNO FERRERO

Liturgický program v týždni od 4.11. 2019 do 10.11. 2019

Liturgický program v týždni od 28.10. 2019 do 3.11. 2019
PO 28.10.

P ONDELOK 30. TÝŽDEŇ

TARNOV
UT 29.10.

MOKROLUH
ST 30.10.

ŠT 31.10.

18:00

VŠ ETKÝCH
S VÄTÝCH
S LÁVNOS Ť - VIGÍLIA
PRIKÁZANÝ SVIATO K

PI 1.11.

ROKYTOV

17:00

ZBP MÁRIA
„70“ ROKOV
(č.73)

MOKROLUH

8:00

ZA FARNOSŤ

TARNOV

9:15

ZBP MARGITA
(č.30)

K. HUTA

SPOMIENKA NA
VŠ ETKÝCH
VERNÝCH
ZOSNULÝC H

10:30

UT 5.11.

ZB IERKA NA FAS ÁDU
MOKRO LUH, RO KYT OV

ST 6.11.

ŠT 7.11.

ZBP ROD.
KLIM EKOVEJ
(č196)

MOKROLUH

9:30

NA ÚM YSEL

PI 8.11.

K. HUTA

17:00

† HELENA
(č.17)

SO 9.11.

31. NEDEĽA CEZ
ROK

NE 3.11.

PO 4.11.

PONDELOK

MOKROLUH

ROKYTOV

8:00

9:15

† ŠTEFAN,
ŠTEFAN (č.40)

10:30

17:00

MOKROLUH

18:00

ZA † Z ROD.
ŠTEFANISKOVEJ,
BEŇOVEJ (č. 60)

K. HUTA

17:00

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV

17:00

ZBP VIERA „50“
(č. 92)

TARNOV

18:00

† FRA NTIŠEK,
TOMÁŠ, MÁ RIA
(č.48)

ŠTVRTOK
31. TÝŽDEŇ

PIATOK
31. TÝŽDEŇ
SV. OM ŠA ZA
ÚČASTI DETÍ

32. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA
32. NEDEĽA CEZ
ROK

MOKROLUH

17:00

ZA † Z ROD.
ZAPACHOVEJ,
TOM ČÍKOVEJ,
POTENGOVEJ
(č.200)

TARNOV

17:00

ZBP TERÉZIA„80“
A JOZEF „88“ (č.60)

K. HUTA

8:00

ZBP TERÉZIA
S RODINOU
(č. 245)

ROKYTOV

9:15

ZA FARNOSŤ

MOKROLUH

10:30

ZBP GA BRIELY
S RODINOU
(č.142)

† JÁN, PA VLÍNA
(č. 8)
NE 10.11.

TARNOV

STREDA
31. TÝŽDEŇ

ZBP ROD.
MIHA LIKOVEJ,
GA LIKOVEJ
(č.26)

ZA ZBP PRE TÝCH,
KTORÍ SA
STARAJÚ
O CHORÉ DETÍ
(č.3)

TARNOV
UTOROK
31. TÝŽDEŇ

STREDA 30. TÝŽDEŇ

VŠETKÝCH SVÄTÝCH
SLÁVNOSŤ
PRIKÁZANÝ SVIATO K

SO 2.11.

17:00

UTOROK
30. TÝŽDEŇ

ZBP JÁN „60“
A ROD.
HARŇÁKOVEJ
(č.62)
ZBP ROD.
TOM ČIKOVEJ
(č.111)

