OZNAMY:
V nedeľu 30.1. 2022 bude v našich kostoloch arcidiecézna zbierka pre
pastoráciu mládeţe ACM/UPC a podporný fond.

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

V piatok 28.1. 2022 bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí vo
farskom kostole po sv. omši cca 17:30hod. Účasť nutná.
V stredu 2. februára pri kaţdej sv. omši sa budú poţehnávať sviece.
V nedeľu 6.2. 2022 je prvá nedeľa v mesiaci a s ňou aj zbierka pre naše
kostoly.
Sv. spoveď ako doteraz pol hodiny pred sv. omšou v týţdni od pondelka
do piatku, okrem sviatkov.
Chorých navštívim na prvý štvrtok (3.2.) a piatok (4.2.) dopoludnia
začínajúc v Mokroluhu o 8:00hod. Budem udeľovať aj sv. pomazania
chorých.
Do nedele 6.2. 2022 v sakristii nech sa zapíšu tí z vás, ktorý chcú prijať vo
februári (okolo Lurdskej Panny Márie) sviatosť pomazania chorých počas sv.
omše. Prijať túto sviatosť môţu osoby staršie ako 60 rokov alebo váţne chorí
ľudia. Samozrejme je potrebné sa vyspovedať predtým(do nedele 6.2.) a pri
sv. omši prijať Eucharistiu. Samozrejme aj toto sa týka bohuţiaľ len osôb
ktoré spĺňajú podmienky účasti na sv. omši, teda OP - plne zaočkovaní
alebo prekonaní – nie viac ako 180dní.
Všetky opatrenia platia ako doteraz v reţime OP – očkovaní a prekonaní.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY FEBRUÁR 2022
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za rehoľníčky a zasvätené panny
s vďakou za ich poslanie a odvahu, aby stále nachádzali nové odpovede na
problémy našich čias.
Úmysel našich biskupov: Aby chorí obetovali svoje utrpenie za kňazské
a rehoľné povolania.

OBETOVANI PÁNA – SIMEONOVA TRPEZLIVOSŤ
Simeon – píše sv. Lukáš – «očakával potechu Izraela». Vystupujúc do chrámu,
keď tam Mária a Jozef prinášajú Jeţiša, prijíma do náručia Mesiáša. Tým, kto v Dieťati
rozpoznáva svetlo, ktoré prišlo osvietiť pohanov, je uţ zostarnutý muţ,
ktorý s trpezlivosťou očakával naplnenie Pánových prísľubov. Očakával trpezlivo.
Simeonova trpezlivosť. Pozrime sa zblízka na trpezlivosť tohto starca. Po celý ţivot bol
v očakávaní a praktizoval trpezlivosť srdca. V modlitbe sa naučil, ţe Boh neprichádza
v mimoriadnych udalostiach, ale napĺňa svoje dielo v zdanlivej monotónnosti našich dní,
v niekedy únavnom rytme činností, v tých drobných veciach, v ktorých húţevnato a s
pokorou pokračujeme, snaţiac sa konať jeho vôľu. Trpezlivo kráčajúc, Simeon sa
nenechal zunovať ubiehaním času. Uţ sa mu nakopili roky, a predsa plameň jeho srdca
ešte stále horí; vo svojom dlhom ţivote bol občas zranený i sklamaný, a predsa nestratil
nádej. S trpezlivosťou si uchováva prísľub – uchovávať si prísľub –, bez toho, aby sa
nechal zoţierať trpkosťou z ubehnutého času či rezignovanou melanchóliou, ktorá sa
objavuje, keď prichádzame k súmraku ţivota. Nádej z očakávania sa v ňom pretavila do
kaţdodennej trpezlivosti toho, kto i napriek všetkému zostal bdelým, aţ kým konečne
„jeho oči uvideli spásu“. A ja si kladiem otázku: odkiaľ sa Simeon naučil tejto
trpezlivosti? Prijal ju z modlitby a zo ţivota svojho ľudu, ktorý v Pánovi vţdy rozpoznal
«milostivého a láskavého Boha, zhovievavého, veľmi milosrdného a verného»;
rozpoznal Otca, ktorý sa ani tvárou v tvár odmietaniu a nevernosti neunaví, ale naopak,
„pozhovie po mnohé roky“, ako hovorí Nehemiáš, aby dal zakaţdým moţnosť obrátenia.
Simeonova trpezlivosť je teda zrkadlom Božej trpezlivosti. Z modlitby a dejín svojho
ľudu sa Simeon naučil, ţe Boh je trpezlivý. Jeho trpezlivosťou – zdôrazňuje sv. Pavol –
nás «chce priviesť k pokániu». Rád pripomeniem Romana Guardiniho, ktorý hovorieval:
trpezlivosť je spôsob, akým Boh odpovedá na našu slabosť, aby nám daroval čas na
zmenu.
A predovšetkým Mesiáš, Jeţiš, ktorého Simeon drţí v náručí, nám odhaľuje
trpezlivosť Boha, Otca, ktorý nám prejavuje milosrdenstvo a volá nás aţ do poslednej
hodiny, ktorý nevyţaduje dokonalosť, ale ťah srdca, ktorý otvára nové moţnosti tam,
kde sa všetko zdá byť stratené, ktorý sa v našom vnútri snaţí otvoriť štrbinku aj vtedy,
keď je naše srdce uzavreté, ktorý necháva rásť dobrú pšenicu nevytrhávajúc kúkoľ.
Toto je dôvod našej nádeje: Boh nás očakáva bez toho, ţe sa niekedy unavil. –
Boh nás očakáva bez toho, ţe sa niekedy unavil, a toto je dôvod našej nádeje. – Keď sa
vzďaľujeme, prichádza nás hľadať, keď padáme na zem, dvíha nás, keď sa vraciame
k nemu, po tom, ako sme zblúdili, očakáva nás s otvoreným náručím. Jeho láska sa
nemeria na váţkach našich ľudských kalkulácií, ale vţdy nám vlieva odvahu začať
odznova. Učí nás pruţnosti, odvahe nanovo začínať, stále, dennodenne. Po pádoch vţdy
nanovo začínať. On je trpezlivý.
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-02/trpezlivost-simeona-vzor-pre-zasvatenych-homilia-obetovanie-pana.html

Liturgický program v týždni od 31.1. 2022 do 6.2. 2022

Liturgický program v týždni od 24.1. 2022 do 30.1. 2022
PO 24.1.

UT 25.1.

SV. FRANTIŠKA
SALESKÉHO
SPOMIENKA

TARNOV

OBRÁTENIE
APOŠTOLA PAVLA
SVIATOK

MOKROLUH

K. HUTA
ST 26.1.

ŠT 27.1.

SV. TIMOTEJA
A TÍTA BP.
SPOMIENKA

ŠTVRTOK
3. TÝŢDEŇ

17:00

17:00

17:00

ROKYTOV

18:00

TARNOV

17:00

ZA † Z ROD.
BURANOVSKEJ
(č.92)

PO 31.1.

SV. JÁNA BOSKA SPOMIENKA

UT 1.2.

UTOROK
4. TÝŢDEŇ

† LADISLAV,
LADISLAV
(č.172)
NA ÚMYSEL
DARCU

OBETOVANIE
PÁNA
SVIATOK

PI 28.1.

SO 29.1.

4. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA
4. NEDEĽA CEZ
ROK
ZBIERKA ACM/UPC
PODPORNÝ FOND

MOKROLUH

MOKROLUH

17:00

17:00

ZBP ROD.
RYCHVALSKEJ,
ČERVENIAKOVEJ
(č.2)

PI 4.2.

ZBP ĽUBA
SO 5.2.

MOKROLUH
(B)

9:00

ROKYTOV
(B)

10:00

ZA FARNOSŤ
† JURAJ, ANNA
(č.69)

NE 30.1.

NA ÚMYSEL
ORD.

K. HUTA

17:00

†JOZEF (č.234)

18:00

ROKYTOV
(B)

17:00

MOKROLUH
(B)

18:00

TARNOV

17:00

NA ÚMYSEL
ORD.

PIATOK
4. TÝŢDEŇ

ROKYTOV

17:00

† JOZEF,
HELENA (č.90)

1. PIATOK

MOKROLUH

18:00

† GABRIELA
1. VÝR. (č.103)

5. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

MOKROLUH

17:00

NA ÚMYSEL
ORD. 2

5. NEDEĽA CEZ
ROK

K. HUTA

9:00

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV

10:00

ZBP JOZEF,
MARGITA (č.24)

TARNOV (B)

9:00

ZBP ROD.
GAĽANOVEJ,
REVIĽÁKOVEJ
(č.118)

MOKROLUH
(B)

10:00

ZA † Z ROD.
KUĽKOVEJ

ŠTVRTOK
4. TÝŢDEŇ

NE 6.2.
TARNOV

9:00

† VERONA
1. VÝROČIE (č.65)

K. HUTA

10:00

† JÁN, ANNA,
JÁN (č.207)

ZA † Z ROD.
HLAĎOVEJ,
BURANOVSKEJ
(č.15)
ZA † Z ROD.
VLČKOVEJ,
DOLIŇAKOVEJ
(č.132)
ZA † Z ROD.
SEMANKOVEJ,
ČERVENICKEJ,
MARCINOVEJ
(č.167)

TARNOV

ZBP ROD.
HANKOVSKEJ,
POPJAKOVEJ
(č.26)

ZA † Z ROD.
HARŇAKOVEJ,
GUROVEJ
(č.172)

17:00

ST 2.2.

ŠT 3.2.
SV. TOMÁŠA
AKVINSKÉHO,
KŇAZA
A UČ. CIRKVI
SPOMIENKA

MOKROLUH

