OZNAMY:
Odpustová slávnosť ku cti Nepoškvrneného srdca Panny Márie bude v K.
Hute 13.6. 2021. Slávnostná sv. omša bude o 10:30hod., ktorú bude slúţiť
vdp. Jozef Haľko farár v Hrabovci. Srdečne všetkých pozývam aj keď miesta
v kostole sú obmedzené, ale tak dúfam, ţe počasie nám bude priať a budete
môcť byť aspoň vonku.
Vo štvrtok prikázaný sviatok – Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi.
„Oltáriky“ budú iba vo farskom kostole v Mokroluhu ibaţe by veľmi pršalo
tak bude len vo vnútri poboţnosť pri vyloţenej Sviatosti Oltárnej. Srdečne
všetkých pozývam.
Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí bude v pondelok 1.6. 2021
v Mokroluhu po sv. omši cca 18:30hod., aby sme sa porozprávali a dohodli
ako ďalej.
V nedeľu 16.5. 2021 bola zbierka na masmédia. Vyzbieralo sa: Mokroluh:
163€,Rokytov: 107,60€, Tarnov: 25€ a K. Huta: 39,70€. Spolu sme za
farnosť odoslali: 335,30€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Spovedať budem tak ako doteraz všade cez týţdeň pol hodiny pred sv.
omšou, okrem nedieľ a prikázaných sviatkov či prvého piatka. Tento týţdeň
ako aj budúci kvôli slávnostiam to bude obmedzenejšie, ale tak budem sa
snaţiť podľa svojich zdravotných moţností byť k dispozícií ďalšie a ďalšie
týţdne. Tam kde je prvá sv. omša aj keď sú tieto slávnosti spovedať sa bude.
Chorým by som chcel navštíviť na prvý piatok doobeda. Prosím aby ste mi
vzhľadom na situáciu do stredy večera dali vedieť - najlepšie osobne alebo
telefonicky - kde môţem ísť, kde vám i mne situácia dovoľuje, aby som
prišiel. Prídem tam, kde mi dáte vedieť.
Mokroluh: všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na brigáde 22.5. 2021 zo srdca
ďakujem za váš čas, prácu, námahu a ochotu. Pán Boh vám zaplať.
Mokroluh: v pondelok 7.6. 2011 je v našom kostole slávnosť – výročie
konsekrácie chrámu. Srdečne všetkých pozývam.
Úmysly apoštolátu modlitby – Jún 2021
Evanjelizačný úmysel: Za mladých ľudí, ktorí sa s podporou kresťanského
spoločenstva pripravujú na manţelstvo: nech veľkodušne, vo vernosti
a s trpezlivosťou vzrastajú v láske.
Úmysel našich biskupov: Aby Pán štedro poţehnal Slovensko mnohými
kňazskými a rehoľnými povolaniami.

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

JEŢIŠ OD NÁS ŢIADA DAROVAŤ SA DRUHÝM

Jeţiš nám pripravuje miesto
„Ježiš nám pripravuje miesto tu na zemi, pretože Eucharistia je pulzujúcim
srdcom Cirkvi, rodí ju a znovuzrodzuje, zhromažďuje ju a dáva jej silu.
Eucharistia nám pripravuje aj miesto „tam hore“, vo večnosti, pretože je
Nebeským chlebom. ... Je chlebom, ktorý zasycuje naše najväčšie očakávania
a vyživuje naše najkrajšie sny. Jedným slovom, je závdavkom večného života:
nielen prísľubom, ale aj závdavkom, čiže už v predstihu, je konkrétnym
preddavkom toho, čo nám bude darované. Eucharistia je „rezerváciou“ neba;
Ježiš je viatikum našej cesty smerom k blaženému životu, ktorý sa nikdy
neskončí.“
Jeţiš nám pripravuje pokrm
„V konsekrovanej hostii nám Ježiš okrem miesta pripravuje pokrm, výživu.
V živote máme neustále potrebu sýtiť sa, a to nielen potravou, ale aj plánmi
a citmi, túžbami a nádejami. Máme hlad po tom, aby sme boli milovaní. Avšak
i tie najpríjemnejšie komplimenty, tie najkrajšie dary, či tie najmodernejšie
technológie nestačia, nikdy nás úplne nezasýtia. Eucharistia je jednoduchou
potravou, tak, ako aj chlieb, avšak je jediným pokrmom, ktorý nasýti, pretože
neexistuje väčšia láska. V nej [Eucharistii] stretávame Ježiša reálne, zdieľame
jeho život, cítime jeho lásku. Tam môžeš zakúsiť, že jeho smrť a zmŕtvychvstanie
sú pre teba. A keď adoruješ Ježiša v Eucharistii, prijímaš od neho Ducha
Svätého a nachádzaš pokoj a radosť. Drahí bratia a sestry, zvoľme si vždy tento
pokrm života: postavme na prvé miesto svätú omšu, znovuobjavme adoráciu
v našich komunitách! Vyprosujme si milosť, aby sme mali hlad po Bohu, aby
sme nikdy neboli dosť nasýtení tým, čo on pre nás pripravuje.“
Vylievať na svet lásku čerpanú z jeho Tela
„Ježiš hľadá miesta, ktoré ešte nezasiahla láska, ktorých sa ešte nedotkla nádej.
Do týchto nepohodlných miest túži vojsť a žiada od nás, aby sme mu to tam
pripravili. Koľkým ľuďom sa nedostáva dôstojného miesta pre život a pokrmu,
ktorý by mohli jesť! My všetci poznáme opustené, trpiace a núdzne osoby – oni
sú opustenými svätostánkami. ... On [Ježiš] sa stal pre nás rozlámaným
chlebom; žiada od nás, aby sme sa darovali druhým, aby sme viac nežili pre
seba samých, ale jeden pre druhého. Takto sa žije eucharisticky: keď
vylievame na svet lásku, ktorú čerpáme z Pánovho tela.. Eucharistia
uvedená do nášho života znamená prejsť od „ja“ ku „ty“.
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2018-06/papez-frantisek-kristovo-telo-krv-ostia-homilia-corpus-domini.html

Liturgický program v týţdni od 7.6. 20201do 13.6. 2021

Liturgický program v týţdni od 31.5. 2021 do 6.6. 2021
PO 31.5.

PONDELOK
9. TÝŢDEŇ

MOKROLUH

18:00

NA ÚMYSEL
ORDINÁRA

UT 1.6.

SV. JUSTÍNA
MUČENÍKA
SPOMIENKA

MOKROLUH

18:00

ZA † Z ROD.
BOŢOVEJ (č.145)

ST 2.6.

NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA
A KRVI SLÁVNOSŤ
VIGÍLIA
PRIKÁZANÝ SVIATOK

NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA
A KRVI SLÁVNOSŤ

K. HUTA

TARNOV

17:00

† KŇAZ JÁN
(č.9)

18:00

† JOZEF,
MÁRIA, JÁN,
MÁRIA (č.12)

PO 7.6.

PONDELOK
10. TÝŢDEŇ

UT 8.6.

ST 9.6.

ŠT 10.6.
ROKYTOV

17:00

NA ÚMYSEL

PRIKÁZANÝ SVIATOK

PI 4.6.

SO 5.6.

PIATOK
9. TÝŢDEŇ
1. PIATOK

10. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

10. NEDEĽA CEZ
ROK

VÝROČIE
KONSEKRÁCIE
CHRÁMU– SLÁVNOSŤ

18:00

† PETER (č.38)

UTOROK
10. TÝŢDEŇ

TARNOV

18:00

† CYRIL,
HELENA (č.17)

STREDA
10. TÝŢDEŇ

MOKROLUH

18:00

† JAROSLAV
(č.200)

K. HUTA

17:00

† TOMÁŠ
ČIŢMÁR

ROKYTOV

18:00

ZA FARNOSŤ

TARNOV

17:00

ZBP ROD.
BALAŠČÁKOVEJ
(č.12)

NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŢIŠOVHO
VIGÍLIA - SLÁVNOSŤ
NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŢIŠOVHO
SLÁVNOSŤ

ŠT 3.6.

MOKROLUH

MOKROLUH

18:00

ZA FARNOSŤ

TARNOV

17:00

† TERÉZIA
(č.122)

MOKROLUH

18:00

† LADISLAV,
LADISLAV
(č.166)

MOKROLUH

18:00

NA ÚMYSEL
ZBP ANDREJ
A PAVLÍNA „50“
ROKOV MANŢ.
ŢIVOTA (č.118)

ROKYTOV

17:00

ZBP
HUDÁKOVEJ
(č.69)

TARNOV

18:00

NA ÚMYSEL
DARCU

MOKROLUH

8:30

ZBP ANTON
(č.40)

K. HUTA

10:30

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV

17:00

MOKROLUH

18:00

NA ÚMYSEL

8:30

ZBP ROD.
ROMANOVEJ
(č.159)

K. HUTA

PI 11.6.

SO 12.6.

11. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

11. NEDEĽA CEZ ROK
NEPOŠKVRNENÉHO
SRDCA PANNY
MÁRIEODPUSTOVÁ
SLÁVNOSŤ

TARNOV

9:30

MOKROLUH

10:30

† ALBERT (č.30)

NE 13.6.

K. HUTA

NE 6.6.
ZBP ROD.
KAŠČÁKOVEJ,
LAZOROVEJ
(č.221)

