OZNAMY:
† Túto nedeľu 6.3. 2022 bola jarná zbierka na charitu. Avšak na nástenke ako aj
na stolíkoch sú letáky z charity a na ňom aj číslo účtu, ak by niekto chcel takto
prispieť na diela košickej charity.
† Slovenskí biskupi pozývajú na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne
poďakovať za minuloročnú návštevu pápeţa Františka na Slovensku. Audiencia
pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30.4. 2022.
Viac info cez TV –LUX či web. https://navstevapapeza.sk/sk/dakovna-put
† Na budúci týţdeň sú v stredu (9.3.), piatok (11.3.) a v sobotu (12.3.) jarné
kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsah jarných kántrových dní: Príprava na
pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blíţnemu.
† Na druhú pôstnu nedeľu 13.3. 2022 bude zbierka pre potreby našich chrámov.
Pán Boh zaplať za kaţdý váš milodar.
† V utorok 15.3. 2022 srdečne pozývam všetky detí z našej farnosti na „detskú“
sv. omšu, ktorá bude v Mokroluhu o 18:00hod. Do piatku 11.3. budem zbierať
namaľované zastavenia kríţovej cesty. Prosím, aby ste mi ich priniesli pred sv.
omšou do sakristie v jednotlivých našich kostoloch počas týţdňa.
†Sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou v týţdni, okrem sviatkov a 1. piatku.
Povzbudzujem k sv. spovedi a ktovie ako to bude aj so spovedaním pred Veľkou
nocou, takţe odporúčam v priebehu pôstu sa vyspovedať, ak by ešte spoločné
spovedanie nebolo.
† Na nástenke v kaţdom našom kostole je plagát ohľadom Národného stretnutia
mládeţe, ktoré bude v Trenčíne od 28.7. do 31.7. 2022 ako predprípava na rok
2023 na stretnutie so sv. Otcom pápeţom Františkom v Portugalskom Lisabone.
Viac info. na plagáte a web. stránke podanej na plagáte.
† Taktieţ na nástenke našich chrámov nájdete plagát ohľadom diecéznych
Fatimských sobôt v Obišovciach.
† Všetkých povzbudzujem k účasti na kríţovej ceste v našej farnosti v kaţdom
kostole v piatok a v nedeľu. Zvlášť sa modlime za pokoj a mier na Ukrajine.
† Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môţe sa prihlásiť do Kňazského seminára
v Košiciach a na Teologickú fakultu Katolíckej univerzity. Prihlášky sa
podávajú do 31.3. 2022 elektronicky na stránke Teologickej fakulty a tieţ poslať
poštou vyplnené tlačivo spolu s prílohami. Podmienky prijatia: bezúhonný ţivot
kresťana, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, znalosť aspoň jedného
cudzieho jazyka, odporúčanie farára trvalého bydliska, lekárske potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti. Viac info. na stránke Kňazského seminára sv. Karola
Boromejského.
† Na deň rodiny 26.6. 2022 si v košickej katedrále môţu manţelské páry
pripomenúť svoje strieborné jubileum – 25. Výročie manţelstva. V sakristii si
tieto manţelské páry z našej farnosti môţu vyzdvihnúť túto pozvánku, vyplniť ju
a odovzdať farárovi najneskôr do 15. mája, aby som ja potom všetky najneskôr
do konca mája mohol poslať na ABÚ – Košice.
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MOKROLUH 52, 086 01
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Správca farnosti: Marcel Záleha

VEĽKÝ PÔST – NABRAŤ KURZ K TRVALÝM HODNOTÁM
Kaţdý z nás si môţe poloţiť otázku: hľadám kurz na ceste ţivota? Alebo sa
uspokojím s tým, ţe preţívam deň mysliac jedine na to, aby mi bolo dobre, aby som
vyriešil nejaký ten problém a aby som sa trochu zabavil? Aký je to kurz? Moţno
hľadanie zdravia, o ktorom dnes mnohí hovoria, ţe má prednosť pred všetkým, no
skôr či neskôr sa vytratí? Moţno hmotné dobrá a blaho? Nie sme na svete pre
toto. Vráťte sa ku mne, hovorí Pán. Ku mne. Pán je cieľom našej púte svetom. Kurz
treba nasmerovať na neho. K tomu, aby sme znovuobjavili kurz, sa nám ponúka
znamenie: popolec na hlave na začiatku veľkého pôstu. Je to znamenie, ktoré nám
dáva zamyslieť sa nad tým, čo máme v hlave. Naše myšlienky sa častokrát ţenú za
prechodnými vecami, ktoré prichádzajú a odchádzajú. Ľahká vrstva popola, ktorú
prijímame, je na to, aby nám s jemnosťou a s pravdou povedala: z mnohých vecí,
ktoré máš v hlave, za ktorými sa kaţdý deň naháňaš a lopotíš, nezostane nič.
Akokoľvek sa namáhaš, zo ţivota si so sebou neodnesieš ţiadne bohatstvo.
Pozemské skutočnosti sa pominú, tak ako prach vo vetre. Majetky sú dočasné, moc
sa pominie, úspech zájde. Dnes dominujúca kultúra vonkajškovosti, ktorá vedie
k tomu, aby sme ţili pre pomíňavé veci je jedným veľkým klamstvom. Pretoţe je to
ako vatra: keď dohorí, zostáva len popol. Pôstne obdobie je časom na to, aby sme sa
oslobodili od ilúzie ţiť naháňajúc sa za prachom. Pôst znamená znovuobjaviť to, ţe
sme stvorení pre oheň, ktorý stále horí, nie pre popol, ktorý rýchlo vyhasne; pre
Boha, nie pre svet; pre večnosť Neba, nie pre klamstvo zeme; pre slobodu synov, nie
pre otroctvo vecí. Môţeme si dnes poloţiť otázku: na ktorej strane som? Ţijem pre
oheň, a či pre popol? Na tejto ceste návratu k tomu podstatnému, ktorou je Pôstne
obdobie, Evanjelium navrhuje tri etapy, ktorými nás Pán ţiada prejsť bez
pokrytectva, bez pretvárky: almuţna, modlitba a pôst. Na čo slúţia? Almuţna,
modlitba a pôst nás vedú k jediným trom skutočnostiam, ktoré sa nepominú.
Modlitba nás opätovne napája na Boha; dobročinná láska nás spája s blíţnym; pôst
so sebou samým. Boh, bratia a môj ţivot: to sú skutočnosti, ktoré sa neskončia
v ničote a do ktorých treba investovať. Hľa, kam nás pozýva hľadieť Pôstne
obdobie: smerom k Výšinám prostredníctvom modlitby, ktorá oslobodzuje od
plochého, horizontálneho ţivota, kde nachádzame čas pre „ja“, no zabúdame na
Boha. A potom smerom k druhému, prostredníctvom činnej lásky, ktorá oslobodzuje
od márnivosti z vlastnenia, od myslenia, ţe všetko ide dobre, ak sa mám dobre ja.
Nakoniec nás pozýva, aby sme sa zahľadeli dovnútra prostredníctvom pôstu, ktorý
oslobodzuje od naviazanosti na veci, od svetskosti, ktorá umŕtvuje srdce. Modlitba,
činná láska a pôst – to sú investície do pokladu, ktorý pretrvá.
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-03/popolcova-streda-papez-frantisek-homilia-bazilika-svatej-sabiny.html

Liturgický program v týždni od 14.3. 2022 do 20.3. 2022

Liturgický program v týždni od 7.3. 2022 do 13.3. 2022
PO 7.3.

UT 8.3.

ST 9.3.

ŠT 10.3.

PI 11.3.

SO 12.3.

PONDELOK
PO
1. PÔSTNEJ NEDELI
UTOROK
PO
1. PÔSTNEJ NEDELI
STREDA
PO
1. PÔSTNEJ NEDELI
ŠTVRTOK
PO
1. PÔSTNEJ NEDELI
PIATOK
PO
1. PÔSTNEJ NEDELI

2. PÔSTNA NEDEĽA
VIGÍLIA
2. PÔSTNA NEDEĽA

TARNOV

MOKROLUH

17:00

17:00

† ZUZANA,
PETER, ANNA
(č.86)

ZA † Z ROD.
BOŢOVEJ

PO 14.3.

UT 15.3.

PONDELOK
PO
2. PÔSTNEJ NEDELI
UTOROK
PO
2. PÔSTNEJ NEDELI

TARNOV

18:00

ZA † Z ROD.
JAJKOVEJ,
PECUŠOVEJ,
GALIKOVEJ
(č.65)

MOKROLUH

18:00

ZA † Z ROD.
TARNOVSKEJ,
NIRKOVEJ
(č.57)

K. HUTA

18:00

NA ÚMYSEL
DARCU

ROKYTOV

18:00

NA ÚMYSEL
DARCU

MOKROLUH

18:00

NA ÚMYSEL
ORD.

ROKYTOV

10:00

NA ÚMYSEL

TARNOV (B)

9:00

† KATARÍNA
1. VÝROČIE (č.10)

MOKROLUH
(B)

10:00

NA ÚMYSEL
DARCU

K. HUTA

9:00

NA ÚMYSEL

K. HUTA (B)

10:00

† JOZEF (č.234)

TARNOV

9:00

ROKYTOV
(B)

9:00

ZBP ROD.
KNAPOVEJ (č.90)

MOKROLUH

10:00

ZA FARNOSŤ

„DETSKÁ“ SV. OMŠA

K. HUTA

TARNOV

17:00

17:00

† JOZEFÍNA
(č.283)

† JÁN, MÁRIA
(č.22)

ROKYTOV

17:00

† JOZEF, MÁRIA
(č.46)

MOKROLUH

18:00

† TOMÁŠ (č.166)

MOKROLUH

17:00

NA ÚMYSEL

ST16.3.

ŠT 17.3.

PI 18.3.

STREDA
PO
2. PÔSTNEJ NEDELI
ŠTVRTOK
PO
2. PÔSTNEJ NEDELI
SV. JOZEFA
SLÁVNOSŤ
VIGÍLIA
SV. JOZEFA –
ŽENÍCHA PANNY
MÁRIE-SLÁVNOSŤ

SO 19.3.

ZBIERKA NA KOSTOL

MOKROLUH

10:00

ZBP EMA
(č.217)
3. PÔSTNANEDEĽA

NE 13.3.

ROKYTOV
(B)

K. HUTA

TARNOV (B)

9:00

9:00

10:00

ZBP ROD.
SMOLEŇOVEJ,
GORDANOVEJ
(č.74)
† JÁN (č.9)

ZA FARNOSŤ

NE 20.3.

ZBP ROD.
BALAŠČAKOVEJ,
KRUPOVEJ
(č.152)

