OZNAMY:
†Ruţenec za mier v spojení s pápeţom Františkom utorok 31.5. 2022
o 18.00hod sú pozvaní všetci veriaci - deti, mládeţ ako aj všetci dospelí
v kaţdej časti sveta. V kaţdom našom kostole sa teda v tento deň budeme
modliť sv. ruţenec presne o 18:00hod. Všetky ostatné modlitby tam kde je
sv. omša sa pomodlite pred sv. ruţencom. Sv. omša v Mokroluhu bude
v tento deň o 18:30hod.
†Sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou okrem 1. piatku a sviatkov.
†V Gaboltove po uvoľnení protipandemických opatrení znova sa obnovuje
Turíčna novéna. Tak ako po minulé roky aj tento rok je rozpis podľa farnosti
na jednotlivé dni. Samozrejme, ţe môţeme tam byť aj kaţdý deň, ale ten náš
deň je streda 1.6. 2022. Novéna sa začína 26.5. a vyvrcholí nedeľou Zoslania
Ducha Svätého 5.6. 2022. Denný program sa začína od 17:00 do 22:00hod.
Prosím, aby ste si našli čas a v tento náš deň sa zúčastnili tejto novény.
Všetky informácie nájdete na plagáte.
†Nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie. Od
pondelka sa modlíme modlitbu Anjel Pána.
†Chorých navštívim tak ako vţdy - vo štvrtok (2.6.) a piatok(3.6.) doobeda.
†V stredu (1.6.), piatok (3.6.) a sobotu (4.6.) sú letné kántrové dni. Záväzný
je však iba jeden deň. Obsahom týchto dní sú prosby za jednotu kresťanov
alebo za duchovné povolania.
†Nedeľa Zoslania Ducha Svätého je prvou nedeľou v mesiaci a s ňou je
spojená zbierka pre naše chrámy. Uţ teraz Pán Boh zaplať za vaše milodary.
†V utorok 7. júna vo farskom kostole je slávnosť výročia posvätenia chrámu.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY JÚN 2022
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za kresťanské rodiny na celom svete, aby
do kaţdodenného ţivota konkrétnymi skutkami vnášali bezvýhradnú lásku
a svätosť.
Úmysel našich biskupov: Aby kňazi boli čo najvernejším obrazom Dobrého
Pastiera.

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

DUCH SVÄTÝ TVORÍ V CIRKVI JEDNOTU
Poďme teda k počiatku Cirkvi, ku dňu Turíc. Pozrime sa na apoštolov: sú
medzi nimi jednoduchí ľudia, naučení ţiť z práce vlastných rúk, ako rybári, a je tu
Matúš, ktorý bol školeným vyberačom daní. Líšia sa ich pôvod i spoločenský
kontext, hebrejské mená a grécke mená, temperamenty u niektorých mierne, u iných
zápalisté, rozličné vízie a citlivosti. Všetci boli odlišní. Jeţiš ich nezmenil,
neuniformoval, neurobil z nich sériové modely. Nie. Zachoval ich rôznorodosť
a teraz ich zjednocuje pomazávajúc ich Duchom Svätým.
Jednota – ich jednota ako vzájomne odlišných – prichádza s pomazaním.
Na Turíce apoštoli porozumejú zjednocujúcej sile Ducha. Vidia ju na vlastné oči,
keď všetci, aj keď hovoriac rôznymi rečami, vytvárajú jeden ľud: Boţí ľud,
stvárnený Duchom, ktorý utkáva jednotu s našimi rozličnosťami, ktorý dáva
harmóniu, pretoţe v Duchu je harmónia. On je harmóniou.
Prichádzame k nám, Cirkvi dneška. Môţeme sa opýtať: „Čo nás
zjednocuje, na čom sa zakladá naša jednota?“ Aj medzi nami sú rozdielnosti,
napríklad názorov, rozhodnutí, citlivostí. Ale pokušením je vţdy brániť vytaseným
mečom vlastné idey, veriac, ţe sú dobré pre všetkých, ţijúc v pokoji jedine s tým,
kto zmýšľa tak, ako my. A toto je nepekné pokušenie, ktoré rozdeľuje.
Toto je však viera podľa nášho obrazu, a nie je to, čo chce Duch. Takto si
môţeme myslieť, ţe to, čo nás zjednocuje, zhoda vo veciach, ktoré veríme a zhodné
správanie. Je tu však oveľa viac: princípom našej jednoty je Duch Svätý. On nám
pripomína, ţe sme predovšetkým milovanými deťmi Boha. V tomto sme všetci
rovnakí, i keď sme kaţdý iný. Duch prichádza k nám, popri všetkých našich
rozličnostiach a biedach, aby nám povedal, ţe máme jediného Pána, Jeţiša,
a jediného Otca, a ţe preto sme bratmi a sestrami!
Nanovo začnime odtiaľto, hľaďme na Cirkev tak, ako to robí Duch Svätý,
nie tak, ako to robí svet. Svet nás vidí ako tých, čo patria k pravici a ľavici; s touto
ideológiou, či s tou druhou. Duch nás vidí ako tých, čo patria k Otcovi a Jeţišovi.
Svet vidí konzervatívcov a progresívnych; Duch vidí Boţie deti. Svetský pohľad
vidí štruktúry, ktoré treba robiť efektívnejšími; duchovný pohľad vidí bratov a sestry
ţobrajúcich o milosrdenstvo. Duch nás miluje a pozná miesto kaţdého jedného
v celku: preňho nie sme konfetami unášanými vetrom, ale nenahraditeľnými
sklíčkami jeho mozaiky.
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-05/homilia-papeza-frantiska-na-slavnost-turic-duch-svaty-tvori-v-c.html

Liturgický program v týždni od 6.6. 2022 do 12.6. 2022

Liturgický program v týždni od 30.5. 2022 do 5.6. 2022
PO 30.5.

PONDELOK PO
7. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

TARNOV

18:00

† MARTIN,
JOZEF (č.34)

UT 31.5.

UTOROK PO
7. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

MOKROLUH

18:30

ZA † Z ROD.
ŠOLTÝSOVEJ,
HUDÁKOVEJ
(č.25)

ST 1.6.

SV. JUSTÍNA,
MUČENÍKA
SPOMIENKA

ŠT 2.6.

ŠTVRTOK PO
7. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

PI 3.6.

SV. KAROLA
LWANGU
A SPOLČNÍKOV
MUČENÍKOV–
SPOMIENKA
1. PIATOK

K. HUTA

ROKYTOV

TARNOV

18:00

† MÁRIA,
VLADISLAV
(č.192)

18:00

NA ÚMYSEL
DARCU

17:00

† PAVLÍNA,
ANDREJ (č.72)

PREBLAHOSLAVENEJ
PANNY MÁRIE,
MATKY CIRKVI
SPOMIENKA

TARNOV

18:00

† MICHAL,
IRENA (č.10)

UT 7.6.

UTOROK
10. TÝŢDEŇ
VÝROČIE
KONSEKRÁCIE
CHRÁMUSLÁVNOSŤ

MOKROLUH

18:00

ZA FARNOSŤ

ST 8.6.

STREDA
10. TÝŢDEŇ

K. HUTA

18:00

NA ÚMYSEL
DARCU

ROKYTOV

17:00

NA ÚMYSEL
DARCU

ŠT 9.6.

NÁŠHO PÁNA JEŢIŠA
KRISTA
NAJVYŠŠIEHO
A VEČNÉHO KŇAZA
SVIATOK

MOKROLUH

18:00

† PETER (č.38)

PIATOK
10. TÝŢDEŇ

TARNOV

18:00

† CYRIL,
HELENA
(č.50)

TARNOV

15:00

SOBÁŠ

K. HUTA

16:30

† JURAJ,
VERONIKA
(č.138)

TARNOV (G)

8:00

† JOZEF,
VILIAM,
ANDREJ,
PAVLÍNA (č.124)

ROKYTOV

9:00

ZA FARNOSŤ

10:00

ZBP ROD.
HARŇAKOVEJ,
BEŇOVEJ,
POPJAKOVEJ
(č.166)

PO 6.6.

PI 10.6.
MOKROLUH

18:00

† MIROSLAV,
VIERA, ANDREJ
(č.184)
SO 11.6.

SO 4.6.

NEDEĽA ZOSLANIA
DUCHA SVÄTÉHO
VIGÍLIA
NEDEĽA
ZOSLANIA DUCHA
SVÄTÉHO

ROKYTOV

MOKROLUH
(B)

18:00

ZBP ROD.
ČEGIŇOVEJ
(č.41)

9:00

NA ÚMYSEL
DARCU

10:00

ZA † Z ROD.
ORAVCOVEJ,
KUĽKOVEJ
(č.109)

ZBIERKA PRE NÁŠ CHRÁM

NE 5.6.
TARNOV

NE 12.6.

11. NEDEĽA CEZ ROK
–
NAJSVÄTEJŠEJ
TROJICE - VIGÍLIA
11. NEDEĽA CEZ
ROK –
NAJSVÄTEJŠEJ
TROJICE –
SLÁVNOSŤ

MOKROLUH
K. HUTA

9:00

† TOMÁŠ (č.196)

