OZNAMY:
➢ V mene veriacich z filiálky Tarnov ako aj v svojom mene srdečne
pozývam všetkých z celej našej farnosti na odpustovú slávnosť ku cti sv.
Kataríny Alexandrijskej v Tarnove. Slávnostnú sv. omšu, ktorá sa začne
o 10:30hod. bude celebrovať a hlavným kazateľom bude vdp. Radoslav
Sabol, duchovný správca nemocnice v Košiciach na Terase.
V nedeľu 17.11. 2019 bude „Dobročinná zbierka sv. Alžbety“ obetovaná na
podporu výstavby pútnického domu bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach.
Mokroluh: Zvonček za mesiac október 2019 činil: 277,56€. Zbierka na
fasádu kostola - prvá nedeľa: 648,50€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Rokytov: Zvonček za mesiac október 2019 činil: 198,60€ a zbierka na
fasádu kostola - prvá nedeľa: 579€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Tarnov: zvonček za mesiac október 2019 činil: 161€ a zbierka prvá nedeľa
73€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
K. Huta: zvonček za mesiac október 2019 činil:193,45€. Pán Boh zaplať za
vaše milodary.
V piatok 22.11. 2019 pozývam všetkých mladých na „stretko“ , ktoré bude
ako vždy na fare po večernej sv. omši okolo 18:00hod. 
V sobotu 23.11. 2019 zase pozývam našich miništrantov na „stretko“, ktoré
bude na fare so začiatkom o 9:30hod. 
 V nedeľu Krista Kráľa 24.11. 2019 po sv. omšiach bude pobožnosť,
ktorá je spojená s možnosťou získať plnomocné odpustky. Kto sa na sviatok
Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ
ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
(Ench. Indulgentiarum, concessio 2.)

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

MIMORIADNA MATKA
Napadlo vás niekedy premýšľať o tom, ako sa vyberajú matky pre
postihnuté deti? Ja si to predstavujem takto - Boh dáva inštrukcie anjelom a tí si
ich zapisujú do ohromnej matriky.
• Armstrongová Beth - syn - patrónom bude - Matúš
• Forestová Mária - dcéra - patrónkou bude – Cecília
• Rutlegová Carrie - dvojčatá - patrónom bude - napríklad Gerhart, ten je
zvyknutý na málo zbožných ľudí...
Napokon anjelom nadiktuje jedno meno, pri ktorom sa usmeje:
„Tejto dáme postihnuté dieťa.“
Anjel sa zvedavo pýta: „Bože, prečo práve jej, veď je taká šťastná.“
„Práve preto,“ odpovie Boh s úsmevom. „Vari by som mohol zveriť postihnuté
dieťa žene, ktorá nepozná radosť? To by bolo kruté.“
„A je trpezlivá?“ pýta sa anjel.
„Nechcem aby bola príliš trpezlivá, inak sa utopí v sebaľútosti a bolesti. Až sa
spamätá z tej rany a zármutku, určite to zvládne.“
„Ale Pane, myslím, že tá žena v Teba ani neverí.“
Boh sa usmeje: „Na tom nezáleží. O to sa môžem postarať. Tá žena je dokonalá.
Má správnu dávku egoizmu.“
Anjelovi to vyrazilo dych: "Egoizmu?!? Vari je to nejaká cnosť?“
Boh prikývne: „Ak sa z času na čas nedokáže od svojho syna oddeliť, nikdy to
nedokáže prežiť. To je žena, ktorej požehnám nie celkom dokonalé dieťa. Ešte
to nevie, ale budú jej mať čo závidieť.
Nikdy nič nebude brať ako samozrejmosť.
Žiadny krôčik pre ňu nebude niečím obyčajným. A keď jej dieťa po prvýkrát
povie „mama“, bude svedkom zázraku a bude to vedieť. Keď bude svojmu
slepému dieťaťu popisovať strom alebo západ slnka, uvidí ho tak ako to dokáže
máloktorý človek.
Dám jej, aby videla jasne veci, ktoré vidím ja - ľahostajnosť, krutosť,
predsudky- a dám jej, aby sa cez ne preniesla. Nikdy nebude sama. Budem po
jej boku každú minútu každého dňa jej života, pretože bude vykonávať moju
prácu tak neomylne, ako by som to bol ja sám.“
„A kto bude patrónom?“ pýta sa anjel pripravený na zápis do matriky.
Boh sa usmial: „Bude jej stačiť zrkadlo.“
BRUNO FERRERO

Liturgický program v týždni od 11.11. 2019 do 17.11. 2019
PO 11.11.

SV. MAR TIN Z TOURS,
SP OMIENKA

PO 18.11.

TARNOV

UT 12.11.

Liturgický program v týždni od 18.11. 2019 do 24.11. 2019

17:00

SV. JOZAFÁTA,
BP. A MUČ.
SPOM IENKA

† MÁRIA,
KAROL (č.103)
UT 19.11.

MOKROLUH

18:00

ŠT 14.11.

PI 15.11.

STREDA
32. TÝŽDEŇ

ŠTVRTOK
32. TÝŽDEŇ

K. HUTA

ROKYTOV

17:00

17:00

† MÁRIA,
MILA N, JOZEF
(č.147)

† MARGITA
(č.98)

TARNOV

17:00

† STANISLA V
(č.109)

MOKROLUH

18:00

† JOZEF,
MARGITA,
ZUZANA (č.150)

PIATOK
32. TÝŽDEŇ

33. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

17:00

NA ÚM YSEL
(č.86)

MOKROLUH

18:00

ZBP ROD.
ŠTEFANISKOVEJ
(č.60)

K. HUTA

17:00

† A GNESA

ROKYTOV

17:00

ZA † Z ROD.
GA LIKOVEJ,
HOVANCOVEJ
(č.118)

ŠT 21.11.

SV. CECÍLIE,
PANNY A M UČ.
SPOM IENKA

ZA † Z ROD.
MAJCHEROVEJ,
MAURI,
HARŇÁKOVEJ
(č.175)

MOKROLUH

18:00

TARNOV

17:00

† JOZEF
(č.75)

K. HUTA

17:00

† MILA N (č.165)
17:00

18:00

† ŽOFIA (č.62)

34. NEDEĽA –
NEDEĽA KRISTA
KRÁĽA - VIGÍLIA

TARNOV

ROKYTOV

ZBP ROD.
DELEJOVEJ
(č.22)

34. NEDEĽA –
NEDEĽA KRISTA
KRÁĽA

K. HUTA

8:00

† HELENA (č.17)

8:30

ZBP ROD.
MÁRIA „70“
(č.171)

ROKYTOV

9:15

MOKROLUH

10:30

SO 23.11.

33. NEDEĽA CEZ
ROK

STREDA
33. TÝŽDEŇ
OBETOVANIE
PANNY MÁ RIE
SPOM IENKA

PI 22.11.

SO 16.11.

TARNOV
UTOROK
33. TÝŽDEŇ

ZA † Z ROD.
SEMANKOVEJ,
FELEDIKOVEJ
(č.92)
ST 20.11.

ST 13.11.

P ONDELOK 33. TÝŽDEŇ

MOKROLUH

ODPUSTO VÁ SL ÁVNOSŤ
SV. KATARÍNY
V TARNO VE

NE 24.11.

NE 17.11.
TARNOV

10:30

ZA FARNOSŤ

ZBP ROD.
SMOLEŇOVEJ,
GORDANOVEJ
(č.74)
ZA FARNOSŤ

