OZNAMY:
✠KOSTOL (BOHOSLUŢBY) V REŢIME (OP)
IBA PRE PLNE OČKOVANÝCH A PREKONANÝCH:
✠VO VNÚTRI KOSTOLA IBA PRE PLNE OČKOVANÝCH A
PREKONANÝCH - MAX. 30 ĽUDÍ.
✠JE POTREBNÉ MAŤ PRI SEBE COVID PASS ALEBO POTVRDENIE
O PREKONANÍ COVID – 19.
✠POVINNÉ NOSENIE RESPIRÁTORA.
✠ POVINNÝ ZOZNAM ÚČASTNÍKOV. (NAPÍSAŤ MENO, PRIEZVISKO A TEL.
KONTAKT DOMA A VHODIŤ DO KRABIČKY V PREDSIENI KOSTOLA).
✠ POVINNÁ DEZINFEKCIA RÚK PRED VSTUPOM DO KOSTOLA.
✠ POVINNÁ
DEZINFEKCIA
VNÚTRA
KOSTOLA
PO
KAŢDEJ
BOHOSLUŢBE.✯VYSVETLIVKY:
- sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (čo znamená "očkovaní
a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch")
PROSÍM O DODRŢIAVANIE VŠETKÝCH TÝCHTO OPATRENÍ. ĎAKUJEM.
Kurátori pred sv. omšou budú kontrolovať doklad o prekonaní alebo očkovaní.
Prosím, aby sme všetci v pokoji a láske prijali to všetko a bez upozornenia sami sa
preukázali týmto dokladom. Pre kaţdého z nás je to veľmi ťaţké, aj ja to viem a aj
vy. No buďme k sebe ohľaduplný a láskavý. Snaţte sa nejako v rodine dohodnúť aj
na účasti sv. omše, aby zase nebolo, ţe vţdy prídu len tí istí.

Sv. spoveď tak ako je to v programe na kaţdý deň keď je sv. omša. Prosím vyuţite
tento čas, samozrejme, ţe je to uţ aj Vianočná sv. spoveď. Tých moţností a času je
dokonca oveľa viac ako predtým. Takţe, kaţdý kto chce môţe sa vyspovedať.
S tým, aby v kostole neboli ste hneď vedľa seba ale v rozostupoch. Avšak platí, ţe
vo vnútri len 30 ľudí. Takţe keď som prišiel len na sv. spoveď, alebo nespĺňam
podmienky na účasť sv. omše, tak výjdem vonku.

Chorých navštívim - jedných ako vţdy vo štvrtok (16.12.) a druhých v piatok
(17.12. 2021). Ak by niekto z tých ku ktorým chodím bol v karanténe, prosím, aby
ste mi to do stredy nahlásili. Ďakujem.
Blíţi sa záver roka a teda prosím, aby ste v kaţdej našej obci kompetentným
osobám odovzdali ročný príspevok tak ako je to zvykom. Ďakujem.

Úmysly sv. omší, ktoré boli prijaté na ten čas, keď sa verejne nemohli sláviť sv.
omše boli odslúţené tak ako boli prijaté na konkrétny deň.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY DECEMBER 2021
Všeobecný úmysel: Za katechétov, ktorí sú povolaní ohlasovať Boţie slovo, aby sa
s odvahou a tvorivosťou v sile Ducha Svätého stali jeho svedkami.
Úmysel našich biskupov: Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna
a posilňovali vedomie o dôstojnosti kaţdého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

FARNOSŤ SV. URŠULE
MOKROLUH 52, 086 01
mokroluh@rimkat.sk
0940 616 710
Správca farnosti: Marcel Záleha
„Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ“.
Čo nám však chce povedať toto „pre nás“? To, ţe Boţí Syn, poţehnaný
svojou prirodzenosťou, prichádza, aby nás urobil poţehnanými synmi a dcérami
skrze milosť. Áno, Boh prichádza na svet ako dieťa, aby nás urobil Boţími deťmi.
Aký úţasný dar! Dnes nás Boh napĺňa úţasom a kaţdému z nás hovorí: „Si zázrak.“
Sestra, brat, nestrácaj odvahu. Si v pokušení cítiť sa zlyhaným? Boh ti hovorí: „Nie,
si moje dieťa!“ Máš pocit, ţe to nedokáţeš, strach z nedostatočnosti, strach, ţe
nevyjdeš z tunela skúšky? Boh ti hovorí: „Odvahu, som s tebou“. Nehovorí ti to
slovami, ale tým, ţe sa stáva dieťaťom ako ty a pre teba, aby ti pripomenul východzí
bod kaţdého tvojho znovuzrodenia: uznať ťa ako Boţieho syna, Boţiu dcéru. Toto
je východzí bod kaţdého znuvuzrodenia. Toto je to nezničiteľné srdce našej nádeje,
ţiarivé jadro, ktoré podopiera existenciu: na hlbšej úrovni neţ naše kvality a naše
chyby, mocnejšie neţ rany a zlyhania z minulosti, obavy a strach z budúcnosti, je tu
táto pravda: sme milované deti. A Boţia láska k nám nezávisí a nebude nikdy
závisieť od nás: je to láska nezištná. Táto noc nenachádza vysvetlenie inde: jedine
milosť. Všetko je milosť. Ten dar je bezodplatný, bez zásluh kohokoľvek z nás, čistá
milosť. Povedal nám to sv. Pavol: tejto noci „sa zjavila Boţia milosť“. Nič nie je
vzácnejšie. Daný nám je syn. Otec nám nedal len niečo, ale svojho vlastného
jednorodeného Syna, ktorý je celou jeho radosťou. Predsa však, keď hľadíme na
nevďačnosť človeka voči Bohu a na nespravodlivosť voči toľkým našim bratom,
prichádza pochybnosť: urobil Pán dobre, ţe nám dal tak veľa, robí správne, ţe ešte
stále k nám prechováva dôveru? Nepreceňuje nás? Áno, preceňuje nás, a robí to
preto, lebo nás miluje na smrť. Nemôţe si pomôcť, ale miluje nás. On je taký, je
veľmi odlišný od nás. Vţdy nás miluje, viac ako sa my sami dokáţeme mať radi. To
je jeho tajomstvo ako vstúpiť do nášho srdca. Boh vie, ţe jediný spôsob, ako nás
zachrániť, ako nás uzdraviť zvnútra, je milovať nás. Niet iného spôsobu. On vie, ţe
sa stávame lepšími iba prijatím jeho neúnavnej lásky, ktorá sa nemení, ale mení nás.
Iba Jeţišova láska premieňa ţivot, uzdravuje i tie najhlbšie rany, vyslobodzuje nás
zo začarovaných kruhov nespokojnosti, hnevu a sťaţností.
Milé deti, mládež, otcovia a matky, slobodní, starci a starenky a zvlášť tí ktorí ste
pripútaní k svojim lôžkam, všetci bývajúci v tejto našej farnosti, zo srdca vám
prajem a vyprosujem pri jasličkách malého Dieťatka zvlášť v týchto chvíľach keď
z mnohými sa kvôli opatreniam ani nestretnem: nech vás Božie Dieťa uisťuje, že
každý z Vás je milovaným synom a dcérou Nebeského Otca. Že v tom všetkom nie
sme sami, ale práve tak ako pred 2000 rokmi poslal svojho Syna, aby vzal na seba
naše hriechy, slabosti a choroby, že takisto prichádza aj v túto Presvätú Noc, aby
bol s nami, kráčal s nami a že nás neskutočne miluje. Požehnané Vianočné sviatky
všetkým vinšuje o. Marcel

Liturgický program v týždni od 13.12. 2021 do 19.12. 2021

PO 13.12.

SV. LUCIA PANNA
A MUČ.
SPOMIENKA

MOKROLUH

17:00

† TOMÁŠ (č.92)

SPOVEĎ: 16:30-17:00

UT 14.12.

ST 15.12.

ŠT 16.12.

PI 17.12.

SO 18.12.

SV. JÁNA
OD KRÍŢA
SPOMIENKA

STREDA
PO 3. ADVENTNEJ
NEDELI
ŠTVRTOK
PO 3. ADVENTNEJ
NEDELI

PIATOK
PO 3. ADVENTNEJ
NEDELI
4. ADVENTNÁ
NEDEĽA – VIGÍLIA

4. ADVENTNÁ
NEDEĽA

TARNOV

17:00

17:00

SPOVEĎ: 16:30-17:00

MOKROLUH

17:00

SPOVEĎ: 16:30-17:00

MOKROLUH

† JURAJ,
DOROTA
(č.92)

† JÁN (č.9)

† MILENA
(č.131)

(B)
ROKYTOV

17:00

† ANNA (č.107)

9:00

† ADAM,
ŠTEFAN
MÁRIA(č.61)

10:30

† TOMÁŠ (č.134)

SPOVEĎ: 8:30-9:00

SPOVEĎ: 9:45-10:30

K. HUTA

9:00

ST 22.12.

ŠT 23.12.

PONDELOK
PO 4. ADVENTNEJ
NEDELI
UTOROK
PO 4. ADVENTNEJ
NEDELI
STREDA
PO 4. ADVENTNEJ
NEDELI
ŠTVRTOK
PO 4. ADVENTNEJ
NEDELI
NARODENIE PÁNA
OMŠA V NOCI

PI 24.12.

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

SPOVEĎ: 16:30-17:00

(B)
MOKROLUH
NE 19.12.

17:00

K. HUTA

ROKYTOV

PO
20.12.
UT
21.12.

SPOVEĎ: 16:30-17:00

SPOVEĎ: 16:30-17:00

Liturgický program v týždni od 20.12. 2021 do 26.12. 2021

NARODENIE PÁNA
OMŠA V DEŇ
SLÁVNOSTI

TARNOV

17:00

† IRENA (č.8)

17:00

† MÁRIA,
KAROL,
ŠTEFÁNIA (č.205)

17:00

† VINCENT
1. VÝR. (č.91)

9:00

NA ÚMYSEL

SPOVEĎ: 16:30-17:00

K. HUTA
SPOVEĎ: 16:30-17:00

MOKROLUH
SPOVEĎ: 16:30-17:00

ROKYTOV
SPOVEĎ: 8:30-9:00

K. HUTA(B)

21:00

TARNOV(B)

22:00

ROKYTOV

22:00

MOKROLUH

23:00

K. HUTA

9:00

TARNOV

10:00

ROKYTOV
(B)

9:00

MOKROLUH(B)

10:00

SO
25.12.

1. NEDEĽA PO
NARODENÍ PÁNA
SV. RODINY JEŽISA,
MÁRIE A JOZEFA

ZA FARNOSŤ

TARNOV
SPOVEĎ: 9:45-10:15

10:15

ZBP ROD.
RENČKOVEJ,
HARŇAKOVEJ
(č.99)

† ANNA (č.171)
ZBP ROD.
VOJTAŠKOVEJ
(č.283)
ZBP VIERA,
KAREL, MAROŠ,
MARIÁN,
MAROŠ, DÁVID
(č.99)
ZBP ROD.
TARNOVSKEJ,
ROHAĽOVAJ,
OSLACKEJ (č.46)

9:00

ZA FARNOSŤ
ZBP ROD.
ZUBRÍKOVEJ,
ONDERKOVEJ
(č.90)

K. HUTA(B)

10:00

† JÁN (č.185)

ROKYTOV

9:00

TARNOV(B)

SPOVEĎ: 8:30-9:00

NE
26.12.

† JÁN,
ROZÁLIA
(č.207)
ZBP O.
MARCEL (č.99)
ZBP ROD.
ČUPOVEJ

ZBP ROD.
DOLIŇAKOVEJ
(č.62)
† ŠTEFAN,

