OZNAMY:
V mene veriacich z Rokytova, srdečne pozývam všetkých na odpustovú
slávnosť Zjavenia Pána – Troch kráľov, ktorá bude v pondelok 6.1. 2020
o 10:00hod. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude vdp. Matej Hrebík,
kaplán v Raslaviciach.
Zbierka pre pomoc ľuďom po výbuchu bytovky v Prešove z 29.12. 2019
činila: Mokroluh:595,80€,Rokytov:412,70€,Tarnov: 508,10€a K. Huta:
276,60€. Spolu sme odoslali: 1793,20€.Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Koledovanie v kostole 25.12. 2019: Mokroluh: 341,34€. Pán Boh zaplať.
Koledovanie v kostole 25.12. 2019: Tarnov: 213€. Pán Boh zaplať.
Zvonček + prvá nedeľa za mesiac december 2019 Mokroluh:
585,76€,Rokytov: 379,58€,Tarnov: 732€a K. Huta: 468,48€.Pán Boh
zaplať.
Jasličky z 25.12. 2019 na odoslanie: Mokroluh:59,20€,Rokytov:
30€,Tarnov: 46€a K. Huta: 42,70€,Spolu: 177,90€. Pán Boh zaplať za vaše
milodary.
Rokytov:Bohuznáma osoba darovala na fasádu kostola 1.500€.Za čo
vyjadrujem veľké úprimné Pán Boh zaplať.
V piatok 17.1. 2020 pozývam všetky detí z našej farnosti na „detskú“ sv.
omšu so začiatkom o 17:00hod. 
V piatok 17.1. 2020 po sv. omši pozývam mládeţ na naše „stretnutie“ pri
Boţom slove.
V sobotu 18.1. 2020 pozývam našich miništrantov na“stretko“, ktoré bude
na fare so začiatkom o 9:30hod. 
Vnedeľu 19.1. 2020 bude zbierka pre pastoráciu mládeţe ACM
(arcidiecézne centrum mladých) a UPC (univerzitné pastoračné centrum).
Ďakujem všetkým miništrantom z našej farnosti, ktorí si našli čas a prišli
na miništrantský hokejbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil v K. Hute 31.12.
2019. Ďakujem obecnému úradu v osobe p. starostu za ústretovosť
a poţičanie lavice, stola a nádoby na čaj a domácim za kotlík na guľáš ako aj
hudobnej aparatúry na poriadnu hudbu. Ďakujem rod. Štofkovej a Šimcovej
– otcom - za úţasnú prípravu plochy na hokej, mamám za občerstvenie, čaj,
koláče, sladkostí a v neposlednom rade guláš – majstrovi p.
LubošoviVojtaškovi ako aj všetkým účastníkom. Bola to úţasná akcia na
ktorej nás bolo 24 hrajúcich chlapcov, dievčatá povzbudzovali ako aj otcovia
a mamy, krásne spoločenstvo okolo 50 ľudí. Zahrali si a zasúťaţili si nielen
detí ale aj dospelí. Verím, ţe na budúci rok by sme to mohli zopakovať
a vytvoriť silvestrovskú hokejbalovú tradíciu. Teším sa na ďalší turnaj. 

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

POĎAKOVANIE
Na starý rok 2019 som slúţil sv. omšu za celú našu farnosť, ako
poďakovanie za kaţdého jedného z vás. Avšak chcem sa aj touto formou ako
to bolo aj pri sv. omši z celého srdca poďakovať vo všetkých našich
kostoloch a dedinách, za celý uplynulý rok 2019 ako aj za tento vianočný
čas, za celoročnú sluţbu v roku 2019, kaţdému za váš čas, ochotu, sluţbu pri
príprave a preţívaní sviatkov ako aj všedných dní. Chcelo by to moţno aj
menovite, ale pri takom počte ochotných ľudí vytvoriť niečo v našej farnosti
by bolo málo niekoľko bulletinov nielen tento jeden a tak prosím, aby kaţdý
sa cítil byť prítomní v tomto poďakovaní aj osobitne. Počnúc od našich
kostolníkov za ich sluţbu, kurátorov za ich prácu a ochotu, tým, ktorí vedú
peňaţné denníky ako aj našej hlavnej ekonómke, tým, ktorí sa podieľali na
výzdobe chrámov počas celého roka, príprave betlehemov a vianočnej
výzdoby ako aj veľkonočnej a príprave Boţieho hrobu v našich kostoloch,
miništrantom za ich sluţbu a za naše „stretká“, deťom za koledovanie
a účasť na „detských sv. omšiach“, mladým za spoločný čas vrámci prípravy
na birmovku a samotný slávnostný deň birmovania, tým, ktorí chodievajú na
naše „stretká“, za prípravu kríţovej cesty, organistovi a organistkám, tým
ktorí sa aktívne podieľate či uţ pri upratovaní našich chrámov, brigádach,
lektorom, rozdávateľom sv. prijímania, našim bratom redemptoristom
z Gaboltova za ich ochotu pomôcť slávením sv. omší počas týchto sviatkov
ako aj počas Veľkej noci ako aj mons. Bartolomejovi za jeho ochotu,
starostom, starostke ako aj poslancom za ich ochotu pomôcť okolo našich
kostolov či v organizácií niektorých podujatí, všetkým tým, ktorí sa
predmodlievate v našich chrámoch, či začínate spev pri sv. omšiach,
všetkým spoločenstvám do ktorých patríte za vaše modlitby
a v neposlednom rade kaţdému jednému z vás drahí veriaci, za všetky vaše
modlitby a milodary na konkrétne zbierky alebo finančnú podporou pre naše
chrámy. Zvlášť sa chcem poďakovať všetkým chorým z našej farnosti,
ktorých navštevujem na prvé piatky, za ich modlitby a obety, ktorými ma
uisťujú, ţe sa za mňa či za nás všetkých modlia. Pán Boh zaplať. Ďakujem
. Nech je pre vás sám dobrý Boh tou najlepšou odmenou.
S vďakou a úctou o. Marcel

Liturgický program v týždni od 6.1. 2020
do 12.1. 2020

PO 6.1.

UT 7.1.

ST 8.1.
ŠT 9.1.

PI 10.1.

SO 11.1.

ZJAVENIE PÁNA
SLÁVNOSŤ
ROKYTOV
ODPUSTOVÁ
SLÁVNOSŤ

K. HUTA (G)

TARNOV (G)

9:15

8:00

MOKROLUH

8:30

ROKYTOV

10:00

ZBP LENKA,
PATRÍCIA,
LUKÁŠ (č.195)
ZBP ZUZANA,
ALENKA,
NATÁLIA (č.86)
ZBP ROD.
BEŇOVEJ
(č.183)
1. ZA FARNOSŤ
2. ZA RUŢ.
BRATSTVO

Liturgický program v týždni od 13.1. 2020
do 19.1. 2020
PO 13.1.

UT 14.1.

ST 15.1.

PONDELOK 1. TÝŢDEŇ

NA ÚMYSEL

K. HUTA

ŠTVRTOK
PO ZJAVENÍ PÁNA

ROKYTOV

17:00

† AGNESA (č.41)

PIATOK
PO ZJAVENÍ PÁNA

TARNOV

17:00

† JOZEF (č. 75)

3. NEDEĽA PO
NARODENÍ PÁNA
KRST KRISTA PÁNA
3. NEDEĽA PO
NARODENÍ PÁNA
KRST KRISTA
PÁNA

17:00

MOKROLUH

18:00

† JOZEF (č.57)

ROKYTOV

17:00

ZBP ROD.
KAŇUCHOVEJ
(č.86)

MOKROLUH

8:00

ŠT 16.1.

PI 17.1.

SO 18.1.

ZBP MONIKA
„40“ (č.167)

17:00

MOKROLUH

18:00

K. HUTA

17:00

† JOZEF, VASIĽ,
ANNA (č.188)

ROKYTOV

17:00

† MARGITA
(č.98)

TARNOV

18:00

† AGNESA,
MAGDALÉNA,
ANDREJ,
HELENA, MÁRIA
(č.4)

MOKROLUH

17:00

K. HUTA

17:00

TARNOV

8:00

ROKYTOV

9:15

MOKROLUH

10:30

UTOROK
1. TÝŢDEŇ

STREDA
1. TÝŢDEŇ

UTOROK
PO ZJAVENÍ PÁNA

STREDA
PO ZJAVENÍ PÁNA

ŠTVRTOK
1. TÝŢDEŇ

SV. ANTONA
OPÁTA
SPOMIENKA
„DETSKÁ“
SV. OMŠA
2. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA
2. NEDEĽA CEZ
ROK
ZBIERKA ACM / UPC

TARNOV

9:15

NE 12.1.

K. HUTA

10:30

ZBP JOZEF
(č.72)

† VERONIKA,
MILAN
(č.203)

† JOZEF,
ZUZANA (č.92)

TARNOV

† MÁRIA, JÁN,
PAVLÍNA (č.22)

† ANDREJ,
MÁRIA,
VINCENT,
ANTON
(č.112)
ZA FARNOSŤ

ZBO ROD.
MIHALIKOVEJ
A ZBP ALOJZ
(č.26)

NE 19.1.
† ŢOFIA(č.62)

ZBP ROD.
KRAVČÍKOVEJ,
TARNOVSKEJ
(č.112)

