OZNAMY:
Drahí bratia a sestry! Verím, ţe tieto moje slová zoberiete úprimne
a váţne, nie ako výčitku, ale ako spôsob poďakovať sa a obhájiť tých, ktorí
sa snaţia robiť pre kostol, čo sa dá a tých, ktorí nechcú, aby aspoň prispievali
na prácu, čas a výzdobu tých, ktorí to za nich musia počas roka robiť.
Keďţe mnohí sa vyhýbajú upratovaniu kostola z rôznych príčin a o to viac
potom ostáva na tých, ktorí chodia a právom ich to hnevá a nielen to, tak sa
posnaţím v krátkosti to vyjadriť a vysvetliť čo bude platiť uţ odteraz:
Doteraz, tí ktorí neprišli upratovať kostol jednorázovo zaplatili 20€ na celý
rok (niektorí ani to ) akoţe za upratovanie a príspevok na kvety a prepáčte za
výraz mohli sa smiať z tých, ktorí pravidelne 4-krát do roka upratovali,
venovali svoj čas, prácu, a zakaţdým peniaze na kvety. Len jedna kytica stojí
okolo 15 - 20€ a to ak sa má dať ku kríţu, pred oltár, k ambone a poprípade
k bohostánku tak si to môţete sami zrátať koľko to stojí. Preto odteraz tí,
ktorí neupratujú, prosím, aby našej ekonómke odovzdali peniaze namiesto
upratovania a na kvety a to za kaţdé neupratovanie 15€. Keďţe upratovanie
vychádza 4-krát do roka tak je to 15x4=60€. Takţe poplatok za
neupratovanie a príspevok na kvety je 60€ za celý rok. Prosím, aby ste tento
príspevok vyplatili nie ku koncu roka ale čo najskôr. Peniaze na kvety
nepotrebujeme len na december alebo na Silvestra ale počas celého roka.
To isté platí, čo sa týka ročného príspevku na kostol, doteraz to bolo 20€.
Keďţe všetci dobre vieme, ţe aj plyn, aj elektrina či voda išli cenovo hore,
tak príspevok odteraz bude 25€. Taktieţ prosím, aby ste tieto peniaze
odovzdali našej ekonómke a tieţ prosím, nie na konci roka v posledný deň,
veď za vodu, plyn, či elektrinu nám treba platiť kaţdý mesiac. Ďakujem
všetkým za pochopenie a starostlivosť o náš chrám. Ďakujem za kaţdú
pomoc, prácu, čas, námahu a finančný dar na výzdobu. Pán Boh zaplať.
To isté platí aj na filiálkach podľa ich zvykov.
Tento týţdeň budem udeľovať pomazanie chorých, tým, ktorí ste sa
nahlásili v sakristii. V stredu (9.2. 2022) K. Huta a Rokytov, vo štvrtok
(10.2. 2022) Tarnov a v piatok (11.2. 2022) Mokroluh.
Spovedať budem ako doteraz v týţdni pol hodiny pred sv. omšou.
V nedeľu 20.2. 2022 v našej farnosti vychádza celodiecézna adorácia
Najsvätejšej Sviatosti. Sviatosť Oltárna bude vyloţená po sv. omši.
O 15:00hod. bude spoločná modlitba korunky Boţieho Milosrdenstva
a Sviatostné poţehnanie. Srdečne všetkých pozývam, aby sme si našli čas na
adoráciu, poklonu, tichú modlitbu pred Sviatostným Kristom.

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

11.2. 2022 - JE 30. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH
„Ak sa viera zredukuje na neplodné slovné cvičenia, bez osobného ponoru do
príbehu a potrieb blížneho, potom sa vytratí integrita vyznávanej viery s prežívanou
skutočnosťou,“ poznamenáva pápeţ František. Ukazuje, ako Jeţiš čelí tomuto
pokrytectvu ponúknutím „opačného modelu správania“ v podobenstve
o milosrdnom Samaritánovi: zastaviť sa, načúvať, nadviazať osobný vzťah, vcítiť sa
do človeka a starostlivo sa ho ujať.„Skúsenosť choroby nám dáva pocítiť našu
zraniteľnosť, a zároveň vrodenú potrebu druhého človeka“, pripomína pápeţ.
Pri chorobe „jasne zakusujeme ako závisíme na Bohu“ ako jeho stvorenia.
A s otázkou o zmysle sa vo viere obraciame k Bohu, nanovo hľadajúc ţivotný smer.
V tejto súvislosti pápeţ František reflektuje biblickú postavu Jóba. Ten práve
uprostred svojej maximálnej krehkosti, keď v opustenosti a nepochopení druhými
„odmieta každé pokrytectvo a volí si cestu úprimnosti voči Bohu i voči iným“,
dostáva vo svojom výkriku k Bohu odpoveď, ktorá „mu potvrdzuje, že jeho utrpenie
nie je trestom či káraním, a nie je ani stavom vzdialenosti od Boha či znakom jeho
ľahostajnosti.“Svätý Otec si všíma, ako súčasná pandémia odhalila mnohé
nedostatky zdravotníckych systémov v pomoci chorým, no zároveň zvýraznila
aj „obetavosť a veľkodušnosť zdravotníkov, dobrovoľníkov, iných pracovníkov,
kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok, ktorí s profesionalitou, sebazaprením, zmyslom pre
zodpovednosť a s láskou k blížnemu pomohli, starali sa, utešovali a slúžili mnohým
chorým a ich rodinám.“Pápeţ v posolstve kladie dôraz na vzťahový rozmer, na
ktorom spočíva holistický liečebný prístup k chorému. Ide tu podľa jeho slov o
vytvorenie puta dôvery, „spojenectva založeného na dôvere a vzájomnej úcte,
úprimnosti a ochote, aby sa tak prekonala každá defenzívna bariéra, dala sa do
centra dôstojnosť chorého, dbalo sa o profesionalitu zdravotníkov a udržiavali sa
dobré vzťahy s rodinami pacientov“.Takýto vzťah s chorým človekom má
svoj „nevyčerpateľný zdroj motivácie a sily v Kristovej láske“, pripomína Svätý
Otec a poukazuje na príklady v evanjeliu, kde „Ježišove uzdravenia nie sú magické
gestá, ale sú vždy plodom stretnutia, medziosobného vzťahu“. Vtedy Boh uzdravuje
chorého cez jeho vieru slovami Jeţiša: „Tvoja viera ťa zachránila“.
Na záver posolstva k 29. svetovému dňu chorých pápeţ František poznamenáva,
ţe „spoločnosť je o to ľudskejšia, o čo viac sa vie postarať o svojich krehkých
a trpiacich členov“. A napokon Svätý Otec zveruje všetkých chorých, a tých, čo sú
im po boku, Márii ako „Matke milosrdenstva“ a „Uzdraveniu chorých“:
„Nech z Lurdskej jaskyne a jej nespočetných svätýň po celom svete udržiava našu
vieru a našu nádej, a pomáha nám starať sa o seba navzájom s bratskou láskou.“
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-01/vyslo-posolstvo-k-29-svetovemu-dnu-chorych-vztah-dovery.html

Liturgický program v týždni od 7.2. 2022 do 13.2. 2022
PO 7.2.

UT 8.2.

PONDELOK
5. TÝŢDEŇ

TARNOV

17:00

UTOROK
5. TÝŢDEŇ

MOKROLUH

17:00

K. HUTA
ST 9.2.

POMAZANIE CHORÝCH

ŠT 10.2.

17:00

STREDA
5. TÝŢDEŇ

SV. ŠKOLASTIKY,
PANNY,
SPOMIENKA

ROKYTOV

TARNOV

18:00

17:00

ZBP ROD.
GAĽANOVEJ (č.13)
ZBP ROD.
SLEZÁKOVEJ
(č.200)

Liturgický program v týždni od 14.2. 2022 do 20.2. 2022
PO 14.2.

UT 15.2.

† JÁN, MÁRIA,
JOZEF, MÁRIA
(č.74)

ST 16.2.

MOKROLUH

MOKROLUH

17:00

ZA † Z ROD.
TARNOVSKEJ,
SEMANOVEJ,
KVOČAKOVEJ
(č.22)

K. HUTA

17:00

NA ÚMYSEL
DARCU

ROKYTOV

18:00

ZA † Z ROD.
KAŇUCHOVEJ
(č.46)

ŠTVRTOK
6. TÝŢDEŇ

TARNOV

17:00

PIATOK
6. TÝŢDEŇ

MOKROLUH

17:00

† ANNA (č.107)

7. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

MOKROLUH

17:00

NA ÚMYSEL
ORD.

TARNOV
(B)

10:00

ZBP JOZEF „60“
ROKOV ŢIVOTA
(č.78)

K. HUTA

10:00

† ANNA (č.196)

ROKYTOV

9:00

† JÁN, MÁRIA,
ANDREJ, ANNA
(č.7)

MOKROLUH
(B)

9:00

ZA FARNOSŤ

UTOROK
6. TÝŢDEŇ

STREDA
6. TÝŢDEŇ

† KATARÍNA,
ANDREJ (č.10)
ŠT 17.2.

PI 11.2.

ZBP JAKUBA
A RODINY
(č.132)

TARNOV

† JOZEF, TOMÁŠ
(č.283)

POMAZANIE CHORÝCH

LURDSKEJ PANNY
MÁRIE
ĽUB. SPOMIENKA

17:00

PONDELOK
6. TÝŢDEŇ

17:00

† TOMÁŠ (č.183)

17:00

ZBP ROD.
MATEJOVEJ,
KLEINOVEJ,
ADAMUŠČINOVEJ,
SEMANOVEJ (č.22)

ZA † Z ROD.
HARŇÁKOVEJ,
ŠOLTÝSOVEJ,
ŠVECOVEJ
(č.30)

POMAZANIE CHORÝCH

SO 12.2.

6. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

6. NEDEĽA CEZ
ROK

NE 13.2.

MOKROLUH

MOKROLUH

10:00

ZBP ROD.
ŠTEFANISKOVEJ
(č.60)

TARNOV

9:00

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV
(B)

10:00

ZBP A POKOJ PRE
ANNU A JEJ DETI
S RODINAMI

K. HUTA
(B)

9:00

† JÁN (č.9)

PI 18.2.

SO 19.2.

7. NEDEĽA CEZ
ROK
FARSKÁ ADORÁCIA

NE 20.2.

