OZNAMY:
OPATRENIA COVID AUTOMATU
Sv. Omše sú dovolené od pondelka 19.4. 2021. Podmienky účasti: 1osoba
na 15 m², respirátor FFP2 a dezinfekcia rúk pred vstupom do kostola.
Kostoly budú otvorené 30 min. pred sv. omšou kedy budem aj spovedať.
Kurátori vo všetkých našich kostoloch budú stáť pri dverách – budú vám
dezinfikovať ruky, kontrolovať respirátor ako aj počet ľudí v kostoloch.
Prosím, aby ste mali pochopenie a porozumenie keď vám povedia, ţe uţ vo
vnútri nie je miesto. Verím, ţe čoskoro budeme môcť sa všetci uţ normálne
stretnúť na slávení Eucharistie. Ťaţko mi je určovať kto má byť na sv. omši,
ale určite tí, ktorí dali na sv. omšu a chcú byť na nej tak prednostne 4
členovia rodiny majú prednosť (avšak nech prídu tých 30 minút skôr a nie 5
pred sv. omšou lebo uţ kostol určite bude obsadený) a potom uţ kto príde
najskôr. Takţe v našich kostoloch počet osôb je: Mokroluh: - 20 ľudí a to
na chóre jeden z jednej strany orgánu a druhý z druhej strany. Dole v kaţdej
druhej lavici jeden človek sediaci pri strede uličky a potom jeden rad voľný
a v ďalšom rade sedí človek pri stene a takto na striedačku.Rokytov: - 13
ľudí a to dvaja na chóre, jeden v predsieni a ostaní v lavici jeden na kraji pri
stene potom jedna lavica voľná a v ďalšej lavici človek sediaci pri stredovej
uličke a takto na striedačku. Tarnov: - 17 ľudí a to dvaja na chóre, jeden
v predsieni a ostaní v lavici v kostole tak ako v Mokroluhu či v Rokytove.
K. Huta: - 13 ľudí a to dvaja na chóre, jeden v predsieni a ostaní v kostole
ako v ostatných našich kostoloch.Dieťa do 10 rokov v sprievode dospelej
osoby sa neráta do celkového počtu návštevy kostola.
Sv. spoveď kaţdý deň v týţdni pol hodiny pred sv. omšou. Na sv. spoveď
môţete prichádzať avšak ak uţ počet v kostole bude presný, prosím, aby
ostaní z kostola vyšli, aby sa zachoval počet osôb vo vnútri. Ďakujem za
pochopenie.
Úmysly sv. omší počas zatvorených kostolov teda od 23.12. 2020 do 18.4.
2021 som odslúţil.
Ohľadom 1. sv. prijímania: určite termín ktorý bol dohodnutý nebude
moţný vzhľadom na to, ţe sme sa prakticky od septembra nestretávali na sv.
omšiach a tieţ dlhší čas ani na hodinách náboţenstva. Keď nám dovolia
otvoriť kostoly aspoň na 50% tak dáme stretnutie rodičov a dohodneme sa
kedy by bolo moţne 1. sv. prijímanie uskutočniť, či to bude moţné tento rok
alebo to spojíme spolu s ďalším rokom – podľa situácie, ale píšem tak preto,
aby ste boli informovaný, ţe to môţe byť spojené s ďalším ročníkom v roku
2022.
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Správca farnosti: Marcel Záleha

TROJITÝ ODKAZ JEŽIŠOVEJ VÝZVY ÍSŤ DO GALILEY

Je nádherné počúvať tieto slová: «Neľakajte sa! Hľadáte Jeţiša Nazaretského, ktorý
bol ukriţovaný. Vstal z mŕtvych. A potom pozvanie: «Ide pred vami do Galiley.
Tam ho uvidíte. Prijmime i my toto pozvanie, Veľkonočné pozvanie: poďme do
Galiley, kam uţ pred nami ide Zmŕtvychvstalý Pán. Ale čo to znamená „ísť do
Galiley“? Ísť do Galiley znamená predovšetkým začať nanovo. Pre učeníkov je to
vrátiť sa na miesto, kde ich prvý krát vyhľadal Pán a povolal ich nasledovať ho. Je
to miesto prvého stretnutia a miesto prvej lásky. Hľa, toto je prvý odkaz Veľkej
noci, ktorý by som vám chcel odovzdať: vždy je možné začať znova, pretoţe vţdy
existuje nový ţivot, ktorý je Boh schopný v nás rozbehnúť napriek všetkým našim
zlyhaniam. Aj z trosiek nášho srdca – kaţdý z nás pozná trosky vlastného srdca – aj
z nich môţe Boh vybudovať umelecké dielo, aj z polámaných kúskov našej
ľudskosti môţe Boh pripraviť nové dejiny. On nás vţdy predchádza: na kríţi
utrpenia, opustenosti a smrti, tak ako i v sláve ţivota, ktorý je vzkriesený, príbehu,
ktorý sa zmení, nádeje, ktorá sa znovuzrodí. A v týchto tmavých mesiacoch
pandémie počujeme zmŕtvychvstalého Pána, ktorý nás pozýva znovu začať, a nikdy
nestratiť nádej. Ísť do Galiley na druhom mieste znamená kráčať novými cestami.
Je to pohnúť sa opačným smerom ako je hrob. Ţeny hľadajú Jeţiša v hrobe, čiţe idú
si pripomínať to, čo s ním preţili, a čo je teraz navţdy stratené. Idú rozdúchavať
svoj smútok. Je to obraz viery, ktorá sa stala pripomínaním si nejakej krásnej, ale
skončenej skutočnosti, iba na spomínanie. Mnohí – aj my – ţijú „vieru spomienok“,
akoby bol Jeţiš osobou z minulosti, priateľom z mladosti, ktorá je uţ vzdialená,
niečím, čo sa odohralo uţ dávno, keď ako deti navštevovali katechizmus. To je viera
tvorená zo zvykov, vecí minulých, pekných spomienok detstva, čo sa ma uţ viac
nedotýka, uţ ma to neoslovuje. Ísť do Galiley naopak znamená naučiť sa, ţe viera,
aby bola ţivá, sa musí dať na cestu. Musí si kaţdý deň oţiviť ten začiatok cesty,
úţas z prvého stretnutia. A potom dôverovať, bez nazdávania sa, ţe uţ všetko pozná,
ale s pokorou toho, kto sa nechá prekvapovať Boţími cestami. My mávame strach
z Boţích prekvapení; zvyčajne sme ustráchaní, ţe by nás Boh prekvapil. A dnes nás
Pán pozýva nechať sa prekvapiť. Poďme do Galiley objaviť, ţe Boha nemoţno
zaradiť medzi spomienky z detstva, ale je ţivý, vţdy prekvapujúci. Zmŕtvychvstalý
nás nikdy neprestane udivovať. A je tu teda tretí odkaz Veľkej noci: Jeţiš,
Zmŕtvychvstalý, nás bezhranične miluje a navštevuje v kaţdej našej situácii ţivota.
Zasadil svoju prítomnosť do srdca sveta a pozýva aj nás prekonať prekáţky, zvíťaziť
nad predsudkami, priblíţiť sa k tým, čo sú nám po boku kaţdý deň, aby sme znovu
objavili milosť každodennosti. Spoznávajme ho prítomného v našich Galileách,
v ţivote kaţdého dňa. S ním sa ţivot zmení. Pretoţe ponad všetky poráţky, zlo
a násilie, ponad smrť, Zmŕtvychvstalý ţije a on vedie naše dejiny.

Liturgický program v týždni od 26.4. 2021 do 2.5. 2021

Liturgický program v týždni od 19.4. 2021 do 25.4. 2021

PO 19.4.

PONDELOK PO
3. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

UT 20.4.

UTOROK PO
3. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

ST 21.4.

STREDA PO
3. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

ŠT 22.4.

PI 23.4.

SO 24.4.

TARNOV

17:00

† ZUZANA (č.88)

MOKROLUH

18:00

† JÁN, AGNESA,
JÁN, MARTA
(č.102)

18:00

† TOMÁŠ (č.92)

K. HUTA

18:00

† JOZEF,
FRANTIŠEK
(č.167)

ROKYTOV

17:00

MOKROLUH

ŠTVRTOK PO
3. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

SV. VOJTECHA
BP A MUČ.
SPOMIENKA

4. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA CEZ ROK,
VIGÍLIA

TARNOV

18:00

MOKROLUH

18:00

ROKYTOV

MOKROLUH
4. NEDEĽA CEZ
ROK

MOKROLUH

17:00

18:00

8:30

ZA † Z ROD.
DOLIŇÁKOVEJ,
DELEJOVEJ
(č.62)
† ANDREJ,
HELENA,
MÁRIA (č.4)
† LADISLAV,
LADISLAV
(č.172)

† KŇAZ MARKO
(č.62)

PO 26.4.

PONDELOK PO
4. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

UT 27.4.

UTOROK PO
4. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

ST 28.4.

STREDA PO
4. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

ŠT 29.4.

SV. KATARÍNY
SIENSKEJ, PANNY
A UČ. CIRKVI,
PATRÓNKY
EURÓPY SVIATOK

PI 30.4.

PIATOK PO
4. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

SO 1.5.

5. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

ROKYTOV

18:00

NA ÚMYSEL

TARNOV

17:00

† MÁRIA, JÁN
(č.13)

MOKROLUH

18:00

ZBP ROD.
KAŠČÁKOVEJ
(č.11)

K. HUTA

18:00

ROKYTOV

17:00

MOKROLUH

18:00

TARNOV

18:00

TARNOV

17:00

ZBP ROD.
HOSTOVEJ (č.50)

MOKROLUH

18:00

NA ÚMYSEL

K. HUTA

8:30

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV

9:30

ZBP ROD.
ČEGIŇOVEJ (č.41)

MOKROLUH

10:30

† HELENA,
MÁRIA, PETER
(č.200)

ZBP ANDREJ,
ANNA (č.283)
ZA † Z ROD.
JAKUBAŠEKOVEJ,
ŠINAĽOVEJ (č.23)
† HELENA,
VIERA, IMRICH
(č.128)

ZBP MARCEL
(č.99)

†ANNA (č.171)

ZBP MARTIN
„30“ ROKOV
ŢIVOTA (č.81)

5. NEDEĽA CEZ
ROK

NE 2.5.

NE 25.4.
TARNOV

K. HUTA

9:30

10:30

ZBP ROD.
LAZOROVEJ
(č.8)
ZA FARNOSŤ

