OZNAMY:
V nedeľu 1.8. 2021 je prvá nedeľa v mesiaci v ten deň bude zbierka pre
potreby našich chrámov. Uţ teraz Pán Boh zaplať za vaše milodary.
V pondelok 2.8. 2021 na spomienku Panny Márie anjelskej môţeme získať
vo
farských
kostoloch,
bazilikách,
v katedrálnych
chrámoch
a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok
predpísaný na získanie odpustkov je náboţná návšteva kostola spojená
s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho
treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel
sv. Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Srdečne všetkých pozývam.
V stredu 4.8. 2021 je slávnosť výročia konsekrácie chrámu v K. Hute.
Srdečne všetkých pozývam.
Na prvý piatok 6.8. 2021 navštívim chorých ako vţdy doobeda začínajúc
v Mokroluhu cca o 8:00hod.
 Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí ohľadom preskúšania bude
v piatok 13.8. 2021 v kostole v Mokroluhu po sv. omši.
Spovedať budem ako doteraz pol hodiny pred sv. omšou cez týţdeň.
Mokroluh: V sobotu 30.7. 2021 prosím a srdečne pozývam mladých,
muţov a ţeny na brigádu okolo kostola a fary. Uţ teraz ďakujem za vašu
ochotu, prácu a čas.
Mokroluh:Kto by chcel ísť na stretnutie so sv. Otcom Františkom, ktoré
bude 14.9. 2021 v Prešove môţe sa nahlásiť v sakristii kostola. Podmienkou
je, ţe kaţdý musí byť zaočkovaný aj druhou dávkou. Bliţšie informácie
budú poskytnuté v príhodnom čase.
Deti, ktoré od septembra tohto roku (2021) nastúpia do 3. ročníka a chcú
ísť na 1. Sv. prijímanie, prosím rodičov, aby si v ich mene vyzdvihli
prihlášku, ktorá je v sakristii vo všetkých našich kostoloch. Prosím, aby ste
sa oboznámili so všetkým čo je v prihláške a ak súhlasíte tak ju vyplňte
a podpisom oboch rodičom potvrďte a do nedele 5.9. 2021 mi ju odovzdajte.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY - AUGUST 2021

Evanjelizačný úmysel: Za Cirkev, aby od Ducha Svätého prijala milosť
a silu obnovovať sa v duchu evanjelia.
Úmysel našich biskupov: Aby Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý
sa bude konať na budúci mesiac v Budapešti, povzbudil veriacich k
prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti v Najsvätejšej sviatosti.

FARNOSŤ SV. URŠULE
MOKROLUH 52, 086 01
mokroluh@rimkat.sk
054/472 50 75 (0940 616 710)
Správca farnosti: Marcel Záleha
PREMENENIE PÁNA
„Vrch v Biblii má svoju silnú symboliku. Predstavuje miesto blízkosti
s Bohom a dôverného stretnutia s ním, miesto modlitby, kde človek stojí v Pánovej
prítomnosti.
Z tejto scény Premenenia by som chcel poukázať na dva podstatné prvky,
ktoré stručne vyjadrím dvoma slovami: výstup a zostup. Potrebujeme sa odobrať do
ústrania, vystúpiť na vrch do priestoru ticha, aby sme našli seba samých a lepšie
vnímali Pánov hlas. Toto robíme v modlitbe. Nemôţeme tam však zostať! Stretnutie
s Bohom v modlitbe nás núti znova „zostúpiť z vrchu“ a vrátiť sa dole, na rovinu,
kde stretávame toľkých bratov obťaţených námahami, chorobami,
nespravodlivosťami, nevedomosťou, chudobou hmotnou i duchovnou. Týmto našim
bratom, ktorí sú v ťaţkostiach, sme povolaní priniesť ovocie skúsenosti s Bohom,
ktorou sme prešli, deliac sa s milosťou, ktorú sme dostali.“
Toto evanjelium môţeme teda pochopiť ako pozvanie do ticha modlitby.
Tam sa i my premeníme. Moţno to lepšie pochopíme cez nasledovný príbeh: Stará
legenda hovorí ako istý mních hľadal na svete miesto „kde sa nebo spája so
zemou.“ Opustil vlastný kláštor a celý život putoval. Až po dlhých rokoch, unavený,
zostarnutý a neúspechmi sklamaný, to miesto zrazu našiel!!! Práve sa priblížil k
nejakému starému kláštoru, keď začul nádherný spev mníchov. Pocítil v srdci hlboký
pokoj a šťastie. Zakúsil, že tu je najbližšie Bohu. Rozochvený vstúpil dnu. Ale ako sa
tak lepšie rozhliadol, zrazu zistil, že mu to tu je nejako známe! Bol v tom istom
kláštore, ktorý kedysi pred rokmi opustil... A zaprášený unavený pútnik si s
prekvapením i zahanbením uvedomil, že mohol Boha nájsť na tom pôvodnom mieste.
Stačilo len vstúpiť hlbšie do ticha a do seba...
Ako objaviť tú Boţiu blízkosť v sebe? Stačí tak málo: Buď chvíľu ticho.
Všetko vypni, a nielen spotrebiče – energie a nášho času... Vypni aj prílišnú
ustarostenosť a vnútorný zhon za vecami. Buď chvíľu sám v tichu. Sám so sebou.
Ticho ako okno do úţasného Boţieho sveta. A zrazu objavíš, ţe Pán začína prebárať
tvoju hluchotu. Škoda, ţe mnohí „utečú z boja“ uţ po minúte, aby potom hodiny
umlčovali ticho v nejakom type civilizovaného hluku. Ale kto vydrţí, kto si nájde
čas pre Boha (osobná modlitba, adorácia ale i prechádzka prírodou, uvaţovanie nad
situáciami a záţitkami, čítanie Písma, duchovne zameraná kniha...) ten objaví, ţe
nikdy nie je úplne sám.
Jeden môj priateľ, ktorý odišiel do kartuziánskeho kláštora, v ktorom bola
prísna mlčanlivosť, mi v liste napísal túto cennú vetu: „Ticho lieči. A kto z nás je
úplne zdravý!?...“
https://hnutienazaret.sk/sk/node/195

Liturgický program v týždni od 2.8. 2021 do 15.8. 2021

Liturgický program v týždni od 26.7. 2021 do 1.8. 2021
PO 26.7.

SV. JOACHIMA A ANNY
RODIČOV PANNY MÁRIE
SPOMIENKA

PO 2.8.

ST 28.7.

ŠT 29.7.

PI 29.7.

SO 30.7.

SV. GORAZDA
A SPOLOČNÍKOV
SPOMIENKA

STREDA
17. TÝŢDEŇ

MOKROLUH

K. HUTA

17:00

18:00

18:00

18. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

† ĽUDMILA
1. VÝR. (č.2)

ZBP KAMIL
A MICHAELA (č.142)

UTOROK
18. TÝŢDEŇ

TARNOV

18:00

† HELENA, JOZEF,
FRANTIŠEK (č.25)

ST 4.8.

K. HUTA-VÝROČIE
KONSEK. CHRÁMU

K. HUTA

18:00

ZA FARNOSŤ

ŠT 5.8.

ŠTVRTOK
18. TÝŢDEŇ

ROKYTOV

18:00

ZA † Z ROD.
ČUPOVEJ (č.41)

PI 6.8.

PREMENENIE PÁNA
SVIATOK

ROKYTOV

17:00

† JOZEF, JOZEF,
JURAJ (č.26)

MOKROLUH

18:00

† TOMÁŠ (č.134)

19. NEDEĽA CEZ ROK,
VIGÍLIA

K. HUTA

18:00

† DUŠAN 1. VÝR.
(č.188)

19. NEDEĽA CEZ ROK

MOKROLUH

8:30

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV

9:30

ZBP ROD.
DEMKOVEJ (č.70)

TARNOV

10:30

NA ÚMYSEL

† ANNA (č.107)

ZBP ROD.
MAŠLAROVEJ
(č.245)

ROKYTOV

17:00

ZA † Z ROD.
JAKUBAŠEKOVEJ,
POPJAKOV (č.73)

MOKROLUH

18:00

ZA FARNOSŤ

NE 8.8.

TARNOV

ROKYTOV

18:00

18:00

† TERÉZIA,
MÁRIA
(č.95)
ZBP ROD.
POPJAKOVEJ,
HANKOVSKEJ
(č.26)

PO 9.8.

UT 10.8.

ST 11.8.

ŠT 12.8.
18. NEDEĽA CEZ
ROK

18:00

UT 3.8.

SO 7.8.

SV. MARTY
SPOMIENKA

PIATOK
17. TÝŢDEŇ

MOKROLUH

PORCIUNKULA

TARNOV
UT 27.7.

PANNY MARIE
ANJELSKEJ -

K. HUTA

8:30

ZBIERKA NA NÁŠ CHRÁM

TARNOV

9:30

NE 1.8.

MOKROLUH

10:30

† ANNA,
FRANTIŠEK
(č.205)
† VASIĽ, IRENA,
MARTA,
VINCENT, JÁN
(č.105)

ZBP ROD.
SEMANKOVEJ,
ČERVENICKEJ
(č.167)

PI 13.8.

SO 14.8.

SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŢA
SVIATOK

SV. VAVRINCA,
DIAKONA A MUČ.
SVIATOK

TARNOV

17:00

† ANDREJ, ANNA,
ANDREJ (č.64)

MOKROLUH

18:00

† LADISLAV (č.172)

SV. KLÁRY SPOMIENKA

K. HUTA

18:00

† TOMÁŠ ČIŢMÁR

ROKYTOV

17:00

TARNOV

18:00

MOKROLUH

18:00

TARNOV

18:00

K. HUTA

8:30

ROKYTOV

9:30

ZA FARNOSŤ

MOKROLUH

10:30

† TOMÁŠ (č.92)

ŠTVRTOK
19. TÝŢDEŇ

PIATOK
19. TÝŢDEŇ
NANEBOVZATIE
PANNY MÁRIE
SLÁVNOSŤ - VIGÍLIA
NANEBOVZATIE
PANNY MÁRIE
SLÁVNOSŤ

† ANDREJ,
ZUZANA, ŠTEFAN,
ANNA (č.109)
ZA † Z ROD.
HLAĎOVEJ,
BURANOVSKEJ
(č.15)
ZBP ROD.
HARŇÁKOVEJ,
BEŇOVEJ,
POPJAKOVEJ (č.92)
ZBP ROD.
GALIKOVEJ (č.65)
ZBP ROD.
KUĽAŠOVEJ,
KNAPOVEJ,
ČEGIŇOVEJ (č.167)

NE 15.8.

