OZNAMY:
V dnešnú 33. nedeľu v období cez rok je 5. Svetový deň
chudobných: Tento deň ustanovil pápeţ František apoštolským listom
Misericordia et misera v roku 2016. Celé kresťanské spoločenstvo
pozval podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých
dôstojnosť je pošliapavaná. Myslíme na nich nielen v modlitbách, ale
v rámci moţnosti aj svojou materiálnou pomocou.
V nedeľu Krista Kráľa 21.11. 2021 po sv. omšiach bude
poboţnosť, ktorá je spojená s moţnosťou získať plnomocné odpustky.
Kto sa na sviatok Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní
modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môţe získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky. (Ench. Indulgentiarum,
concessio 2.)
 Na prvú adventnú nedeľu ako aj v sobotu na vigíliu prvej adventnej
nedele budem poţehnávať pri kaţdej sv. omši adventné vence.
Na prvú adventnú nedeľu 28.11. 2021 bude jesenná zbierka na
charitu.
Sv. spoveď tak ako doteraz v týţdni pol hodiny pred sv. omšou.
Zbierka na misie z 24.10. 2021 činila: Mokroluh: 150€,Rokytov:
110,70€,Tarnov: 60€ a K. Huta: 56,50€. Spolu: 377,20€. Pán Boh
zaplať.
Zbierka „sviečka za nenarodené deti“ činila v našej farnosti:
Mokroluh: 80€,Rokytov: 60€,Tarnov: 70€ a K. Huta: 60€. Spolu:
270€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
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Správca farnosti: Marcel Záleha
ROK SV. JOZEFA – SV. JOZEF – TVORIVO ODVÁŽNY OTEC
Ak je prvým krokom kaţdého skutočného vnútorného uzdravenia prijatie vlastnej
osobnej histórie a v nej aj toho, čo sme si v našom ţivote nezvolili, treba dodať aj ďalšiu
dôleţitú vlastnosť: kreatívnu odvahu. Tá sa objavuje predovšetkým vtedy, keď nás postretnú
problémy. Skutočne pred ťaţkosťami sa moţno zastaviť a vzdať sa, alebo sa istým spôsobom
s nimi popasovať. Niekedy sú to práve ťaţkosti, čo z kaţdého z nás vytiahnu zdroje, o ktorých
sme ani netušili, ţe ich máme. Keď čítame „evanjeliá o detstve“, často sa pýtame, prečo Boh
nekonal priamo a jasne. Boh však koná prostredníctvom udalostí a osôb. Jozef bol človek,
prostredníctvom ktorého sa Boh postaral o začiatky dejín spásy. On bol skutočným
„zázrakom“, pomocou ktorého Boh zachránil Dieťa a jeho matku. Nebo konalo tak, ţe
dôverovalo kreatívnej odvahe tohto muţa, ktorý keď dorazil do Betlehema a nenašiel
príbytok, kde by Mária mohla porodiť, zariadil a upratal maštaľ, aby sa podľa moţností stala
miestom na prijatie Boţieho Syna, ktorý prichádzal na svet. Pred nebezpečenstvom hroziacim
od Herodesa, ktorý chcel zabiť Dieťa, bol Jozef znova vo sne upozornený, aby ochránil
Dieťa, a uprostred noci zorganizuje útek do Egypta. Pri povrchnom čítaní týchto rozprávaní
máme vţdy dojem, ţe svet je vydaný na milosť silným a mocným, avšak „dobrá zvesť“
evanjelia spočíva v tom, ţe nám ukazuje, ako napriek arogancii a násiliu pozemských vládcov
Boh vţdy nájde spôsob, ako uskutočniť svoj plán spásy. Aj náš ţivot sa niekedy zdá vydaný
na milosť a nemilosť mocným silám, ale evanjelium nám hovorí, ţe podstatné je to, ţe Boh
nás vţdy dokáţe zachrániť, ak pouţijeme rovnakú tvorivú odvahu ako tesár z Nazareta, ktorý
bol schopný premeniť problém na moţné riešenie, keď na prvé miesto kladie vţdy dôveru v
Boţiu prozreteľnosť. Ak sa niekedy zdá, ţe nám Boh nepomáha, neznamená to, ţe nás
opustil, ale ţe nám dôveruje. Evanjelium nám nepodáva nijaké správy o tom čase, keď Mária,
Jozef a Dieťa Jeţiš ţili v Egypte. Zaiste museli jesť, nájsť si ubytovanie a prácu. Netreba však
veľkú predstavivosť, aby sme si domysleli to, o čom evanjelium mlčí. Svätá rodina musela
čeliť konkrétnym problémom ako mnohé iné rodiny, ako mnohí naši priatelia migranti, ktorí
aj dnes riskujú ţivoty, aby ušli pred nešťastím a hladom. V tomto ohľade som presvedčený,
ţe sv. Jozef je skutočne zvlášť patrónom všetkých, ktorí musia opustiť svoju krajinu v
dôsledku vojny, nenávisti, prenasledovania a biedy. Na konci kaţdej udalosti, v ktorej bol
Jozef hlavným hrdinom, evanjelium poznamenáva, ţe vstal, vzal so sebou Dieťa a jeho
matku, a urobil, čo mu Boh prikázal. Jeţiš a Mária, jeho Matka, sú vskutku najcennejším
pokladom našej viery. V Boţom pláne spásy nemoţno oddeliť Syna od jeho Matky, od tej,
ktorá „napredovala na ceste viery a verne vytrvala vo svojom spojení so Synom aţ po kríţ“.
Musíme sa preto stále pýtať, či my sami zo všetkých svojich síl chránime Jeţiša a Máriu, ktorí
sú tajomne zverení aj našej zodpovednosti, našej starostlivosti, našej ochrane. Syn
Všemohúceho prišiel na svet a prijal veľmi zraniteľný stav. Potreboval Jozefa, aby ho bránil,
chránil, staral sa o neho a aby ho vychoval. Boh dôveroval tomuto človeku rovnako ako
Mária, ktorá v Jozefovi našla nielen toho, kto jej zachránil ţivot, ale aj toho, kto sa vţdy
postará o ňu i o Dieťa.V tomto zmysle je bezpochyby sv. Jozef ochrancom Cirkvi, pretoţe
Cirkev je predĺţením Kristovho tela v dejinách rovnako ako sa v materstve Cirkvi odráţa
Máriino materstvo. V tom, ţe Jozef chráni Cirkev, naďalej chráni aj Dieťa a jeho matku, a aj
my, keď milujeme Cirkev, milujeme tieţ Dieťa a jeho matku .
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-01/apostolsky-list-papeza-frantiska-patris-corde.html

Liturgický program v týždni od 15.11. 2021 do 21.11. 2021
PO 15.11.

PONDELOK33. TÝŢDEŇ

PO 22.11.

TARNOV
UT 16.11.

ST 17.11.

PI 19.11.

SO 20.11.

ŠTVRTOK
33. TÝŢDEŇ

PIATOK
33. TÝŢDEŇ

34. NEDEĽA CEZ
ROK - NEDEĽA
KRISTA KRÁĽA
VIGÍLIA

ZBP ROD.
KUĽKOVEJ,
PAĽUVOVEJ (č.109)
UT 23.11.

MOKROLUH

18:00

† TOMÁŠ (č.134)

K. HUTA

17:00

† TOMÁŠ ČIŢMÁR
ST 24.11.

ROKYTOV

ŠT 18.11.

17:00

UTOROK
33. TÝŢDEŇ

SV. ALŢBETY
UHORSKEJ
SPOMIENKA

Liturgický program v týždni od 22.11. 2021 do 28.11. 2021

TARNOV

MOKROLUH

TARNOV

18:00

17:00

17:00

17:00

† BÉLA 1. VÝR.
(č.130)
† PAVEL,
KATARÍNA,
MARGITA (č.22)

SV. ONDREJA
DUNG-LAKA
A SPOLOČ., MUČ.
SPOMIENKA

ŠT 25.11.

8:30

ROKYTOV

MOKROLUH

9:30

10:30

MOKROLUH

18:00

† PAVOL,
KATARÍNA,
HELENA, JOZEF
(č.138)

K. HUTA

17:00

† VASIĽ,
ZUZANA, VASIĽ,
KATARÍNA (č.283)

ROKYTOV

18:00

† JÁN, PAVOL,
FERDO, EVA
(č.90)

TARNOV

17:00

ZBP JÁN,
HELENA „80“
ROKOV ŢIVOTA
(č.69)

PI 26.11.

PIATOK
34. TÝŢDEŇ

MOKROLUH

17:00

SO 27.11.

1. ADVENTNÁ
NEDEĽA - VIGÍLIA

K. HUTA

17:00

† JÁN (č.185)

TARNOV

8:30

ZBP KATARÍNA
(č.90)

ROKYTOV

9:30

ZA † Z ROD.
ČEGIŇOVEJ
(č.41)

10:30

ZBP ROD.
KUKĽOVEJ,
PETRAŠKOVEJ
(č.75)

† ANNA (č.171)

† JÁN (č.9)
NE 28.11.

NE 21.11.

† TOMÁŠ
MARGITA (č.18)

SLÁVNOSŤ

ZBIERKA - CHARITA

K. HUTA

17:00

UTOROK
34. TÝŢDEŇ

1. ADVENTNÁ
NEDEĽA
34. NEDEĽA CEZ
ROK - NEDEĽA
KRISTA KRÁĽA

TARNOV

SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
PANNY A MUČ.

† ALŢBETA,
ANDREJ
50 VÝR.
ZBP ROD.
TROJANOVIČOVEJ,
KUĽKOVEJ
(č.48)

SV. CECÍLIE PANNY
A MUČENICESPOMIENKA

ZBP ROD.
JURČOVEJ (č.68)

ZA FARNOSŤ

MOKROLUH

