OZNAMY:
Začal sa mesiac október a s ním aj modlitba sv. ruţenca. Modlitbu sv. ruţenca
sa budeme modliť tak ako vţdy pol hodiny pred sv. omšou. Prosím dodrţať ten
čas kvôli tým, ktorí prídu skutočne na tú hodinu. Ostatné modlitby, pred sv.
omšou môţete sa modliť skôr, teda pred sv. ruţencom. Srdečne pozývam
všetkých - deti, mládeţ ako aj dospelých. Počas tých dní keď sv. omša nie je, tak
modlitba sv. ruţenca bude v jednotlivých kostoloch podľa zvyku. Pre modlitbu
sv. ruţenca platia také isté pandemické podmienky ako aj pre účasť na sv.
omšiach.
Úplné odpustky pri modlitbe sv. ruženca:

Úplné odpustky môţu získať tí, čo sa modlia ruţenec v kostole, v kaplnke
alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboţnom zdruţení. Na
získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruţenca, čiţe päť de
siatkov, 2. K modlitbe treba pridať náboţné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zauţívaného
zvyku. (Enchiridionindulgentiarum, conc. 17)

Spovedať budem ako doteraz v týţdni pol hodiny pred sv. omšou.
V nedeľu 17. októbra je misijná nedeľa a s ňou je aj spojená zbierka na
misie. Uţ teraz Pán Boh zaplať za vaše milodary.
ZBIERKY:
Dobročinné diela sv. Otca:Mokroluh: 80€,Rokytov: 60,40€,Tarnov: 32€ a K.
Huta 20€. Spolu: 192,40€. Pán Boh zaplať.
Na rádio Lumen:Mokroluh: 70€,Rokytov: 90,50€, Tarnov: 46€ a K. Huta:
29,20. Spolu: 235,70€. Pán Boh zaplať.
Na Kubu:Mokroluh: 40€, Rokytov: 25€, Tarnov:35€ a K. Huta: 20€. Spolu:
120€. Pán Boh zaplať.
Mokroluhzbierky:Jún 2021: - 900,88€, Júl 2021: 481,72€, August 2021:
811,07€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY OKTÓBER 2021:

Evanjelizačný úmysel: Aby sa všetci pokrstení ľudia podieľali na
evanjelizácii a boli ochotní stať sa misionármi svedectvom svojho ţivota,
vyţarujúceho evanjelium.
Úmysel našich biskupov: Aby sa v našich rodinách rozšírila spoločná
modlitba posvätného ruţenca.

FARNOSŤ SV. URŠULE
MOKROLUH 52, 086 01
mokroluh@rimkat.sk
0940 616 710
Správca farnosti: Marcel Záleha

SV. JOZEF – MILOVANÝ OTEC
Veľkosť sv. Jozefa spočíva v tom, ţe bol Máriiným manţelom a
Jeţišovým otcom. A takto sa – podľa slov sv. Jána Zlatoústeho – „dal do
sluţby celému plánu spásy“. Svätý Pavol VI. poznamenáva, ţe jeho
otcovstvo sa konkrétne prejavilo v tom, ţe „zo svojho ţivota spravil sluţbu
zasvätenú tajomstvu vtelenia a s ním spojenému vykupiteľskému poslaniu.
Svoju legálnu právomoc nad svätou rodinou vyuţil na to, aby jej úplne
daroval seba samého, svoj ţivot, svoju prácu; svoje ľudské povolanie
milovať domácich tak premenil na nadľudské darovanie seba, svojho srdca a
všetkých schopností na lásku v sluţbe Mesiášovi, ktorý rástol v jeho dome.“
Pre túto svoju úlohu v dejinách spásy je sv. Jozef otcom, ktorého kresťanský
ľud stále miluje, ako o tom svedčí skutočnosť, ţe v celom svete sú mu
zasvätené mnohé kostoly; ţe mnohé náboţenské inštitúty, cirkevné bratstvá
a skupiny sú inšpirované jeho spiritualitou alebo nesú jeho meno; a ţe na
jeho počesť sa konajú mnohé náboţenské podujatia. Mnohí svätci a svätice
ho vrúcne uctievali, medzi inými aj Terézia z Avily, ktorá si ho zvolila za
svojho zástancu a orodovníka, často sa mu zverovala a dostala všetky
milosti, o ktoré prosila. Povzbudená vlastnou skúsenosťou, presvedčila aj
ďalších, aby ho uctievali.[9]
V kaţdej modlitebnej kniţke sa nachádza nejaká modlitba k sv.
Jozefovi. S osobitnými prosbami sa na neho obraciame kaţdú stredu a zvlášť
v mesiaci marci, ktorý mu je tradične zasvätený.[10]
Dôvera ľudu vo sv. Jozefa je zhrnutá vo vyjadrení „Ite ad Ioseph“,
ktoré odkazuje na čas hladomoru v Egypte, keď ľud prosil faraóna o chlieb a
on mu odpovedal „Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie!“. Išlo o
Jozefa, Jakubovho syna, ktorého bratia zo závisti predali a ktorý sa následne
– podľa biblického rozprávania –stal v Egypte zástupcom faraóna.
Ako Dávidov potomok, z ktorého koreňa mal vzísť Jeţiš, podľa
prísľubu prorokaNátana Dávidovi a ako ţeních Márie z Nazareta je sv. Jozef
akýmsi spojujúcim článkom medzi Starým a Novým zákonom.
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-01/apostolsky-list-papeza-frantiska-patris-corde.html

Liturgický program v týždni od 4.10. 2021 do 10.10. 2021
PO 4.10.

UT 5.10.

SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
SPOMIENKA

SV. FAUSTÍNY
ĽUB. SPOMIENKA

PO 11.10.

TARNOV

MOKROLUH

ST 6.10.

STREDA
27. TÝŢDEŇ

RUŢENCOVEJ
PANNY MÁRIE
SPOMIENKA

Liturgický program v týždni od 11.10. 2021 do 17.10. 2021

K. HUTA

ROKYTOV

17:00

ZA † Z ROD.
ORAVCOVEJ,
KUĽKOVEJ
(č.109)

18:00

† GABRIELA

17:00

† JOZEF, DUŠAN,
JÚLIA, VASIĽ,
ANNA (č.188)

17:00

† MÁRIA, JÁN,
MÁRIA, ANDREJ
(č.70)

UT 12.10.

ST 13.10.

ŠT 14.10.

SV. JÁNA XXIII ĽUB.
SPOMIENKA

PI 8.10.

SO 9.10.

PIATOK
27. TÝŢDEŇ
28. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA
28. NEDEĽA CEZ
ROK

TARNOV

K. HUTA

18:00

ZBP TIMOTEJ

17:00

† HERBERT, JÁN,
MÁRIA (č.95)

17:00

† JOZEF,
HELENA (č.167)

8:30

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV

9:30

ZBP ROD.
BOBOVČÁKOVEJ
(č.28)

MOKROLUH

10:30

† TOMÁŠ
(č.134)

TARNOV

NE 10.10.

17:00

ZBP ZUZANY
S RODINOU
(č.86)

MOKROLUH

18:00

† BRANISLAV
(č.167)

K. HUTA

17:00

† JÁN (č.9)

ROKYTOV

17:00

† MIROSLAV
(č.46)

TARNOV

18:00

† JURAJ,
MILAN,
ĽUDMILA (č.2)

UTOROK
28. TÝŢDEŇ

STREDA
28. TÝŢDEŇ

ŠTVRTOK
28. TÝŢDEŇ

ŠT 7.10.

MOKROLUH

TARNOV

PI 15.10.

SV. TERÉZIE Z
AVILY OD JEŢIŠA
SPOMIENKA

MOKROLUH

17:00

† TOMÁŠ
(č.92)

SO 16.10.

29. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

TARNOV

17:00

ZBP ROD.
HARŇÁKOVEJ
(č.64)

29. NEDEĽA CEZ
ROK

MOKROLUH

8:30

† LADISLAV
(č.176)

ROKYTOV

9:30

† JOZEF, MÁRIA,
ANDREJ,
KATARÍNA
(č.26)

K. HUTA

10:30

† JÁN, ANNA,
JÁN
(č.207)

ZBIERKA NA MISIE

NE 17.10.

