OZNAMY:
13. marca je výročie zvolenia sv. Otca Františka. Pamätajme naňho vo

svojich modlitbách.
 Vo štvrtok 16.3. 2017 máme dekanátne rekolekcie v Malcove. Sv. omša
o 9:00hod. v miestnom kostole.
Na budúcu sobotu 18. Marca bude dekanátne stretnutie mladých
v Lenartove. Informácie pre tých, ktorí sa nahlásili.: Mokroluh - odchod
autami od fary o 9:00hod. Tarnov – odchod autami od kostola o 9:10hod.
Oblečenie do kostola, tak ako cez týždeň. Môžete si so sebou vziať nejaký
nápoj, niečo na jedenie – nejakú sladkosť . Program by mal byť celý vo
vnútri – v kostole a potom v kultúrnom dome. Obed je zabezpečený pre
každého účastníka. Predpokladaný koniec cca 15:30hod. Teším sa na
stretnutie 
Mokroluh - Zvonček za mesiac február činil: 241,50€. Pán Boh zaplať za
vaše milodary.
 Minulú nedeľu bola Jarná zbierka na charitu, vyzbieralo sa: Mokroluh120€. Rokytov – 97,40€. Tarnov – 73,50€. K.Huta - 55€. Pán Boh zaplať.
Pápež František v homílii: Boh nás vedie k zmene mentality
„Nová zmluva mení srdce a pomáha nám vidieť Pánov zákon týmto
novým srdcom, novou mysľou. Spomeňme si na zákonníkov, ktorí
prenasledovali Krista. Oni robili všetko, čo zákon predpisoval, mali právo
vždy poruke, vo všetkom do detailu. Ale ich mentalita bola vzdialenou od
Boha. Ich myslenie bolo egoistické, zamerané na seba: ich srdce bolo
srdcom, ktoré odsudzuje, vždy odsudzovalo. Nová zmluva nám mení srdce
a mení aj myslenie. Dochádza k zmene mentality.“
Pán nás však ubezpečuje, že odpustí našu neprávosť a na naše hriechy si
viac nespomenie, upozornil Svätý Otec. „Rád si niekedy pomyslím, tak
trochu vtipkujúc s Pánom: ‚Ty nemáš veľmi dobrú pamäť Pane!‘. A to je
slabosť Boha: keď Boh odpustí, zabudne“:
„On zabudne, pretože odpúšťa. Keď má pred sebou ľutujúce srdce,
odpustí a zabudne: ‚Ja zabudnem, nebudem si pamätať ich hriechy‘. Ale toto
je aj pozvanie, aby sme nepripomínali Pánovi hriechy, čo znamená, aby sme
viac nehrešili: ‚Ty si mi odpustil, ty si zabudol, ale ja musím zmeniť život...‘
Nová zmluva ma obnovuje, privádza ma k zmene života, nie len myslenia,
srdca, ale života. Žiť takto: bez hriechu, ďaleko od hriechu. Toto je nové
stvorenie. Takto nás Pán všetkých znova tvorí.“
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/01/20/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_v_hom%C3%ADlii_boh_n%C3%A1s_vedie_k_zmene_mentality/1287128

FARNOSŤ SV. URŠULE
MOKROLUH 52, 086 01
mokroluh@rimkat.sk
054/472 50 75 (0940 616 710)
Správca farnosti: Marcel Záleha

PÔSTNE ZAMYSLENIE: BYŤ AKO BOH
Človek, rovnako ako aj anjel, má jeden základný problém: je
stvorením stvoreným na Boží obraz a Božiu podobu. A keďže Boh je
neopísateľne úžasný, dokonalý, krásny, nekonečný, veľkolepý, múdry –
inteligentný, tak podoba týchto jeho atribútov sa v rôznom stupni odráža aj
v človeku. S tým je však spojené aj nebezpečenstvo myslieť si, že je to jeho
vlastníctvo a jeho schopnosť. Ináč povedané: najväčším problémom
človeka, i anjela, je prijať pozíciu stvorenia a nehrať sa na boha.
Byť ako Boh… Je to výzva k nasledovaniu alebo pokušenie? Na jednej
strane vnímame trúfalosť človeka hrať sa na Boha a na druhej strane
počúvame výzvu z úst samotného Boha v knihe Levitikus: Buďte svätí, lebo
ja váš Boh som svätý; ako aj samotného Ježiša v slovách: Buďte dokonalí,
ako je dokonalý váš nebeský Otec. Čo je pokušenie a čo je výzva.
Byť ako Boh sa stáva pokušením, ak človek sa stavia do pozície, že chce
rozhodovať, čo je dobré a čo je zlé. Diabol človeka pokúša práve pre toto,
a pritom utrúsi aj kúsok pravdy. Taktika Satana totiž nie je nikdy
predstavovať zlo tak, aby ono bilo do očí ako zlo. Jeho taktika je miešať
dobro a zlo – tak sa volá aj ten strom; miešať pravdu s klamstvom; miešať
svetlo s tmou.
Byť ako Boh sa pre nás stáva výzvou k nasledovaniu vtedy, ak ju
chápeme ako pozvanie k zjednoteniu sa s ním; ak ju chápeme ako výzvu
zomrieť svojvôli, aby On cez nás mohol pôsobiť. Byť ako Boh, respektíve
podobať sa Bohu je svätou túžbou, ktorá je podobná túžbe malého dieťaťa,
ktorý túži byť taký ako jeho ocko alebo mamka.
Byť ako Boh však predovšetkým znamená, že Ježiš žije vo mne
i v Tebe.
http://www.ke-arcidieceza.sk/postne-zamyslenia-9-byt-ako-boh-9-marca-2017/

Liturgický program v týždni od 13.3. 2017 do 19.3. 2017

Liturgický program v týždni od 20.3. 2017 do 26.3. 2017
SV. JOZEFA,
ŽENÍCHA PANNY
MÁRIE, SLÁVNOSŤ

PO 13.3.

UT 14.3.

ST 15.3.

UTOROK
PO
2. PÔSTNEJ NEDELI

STREDA
PO
2. PÔSTNEJ NEDELI

TARNOV

17:00

† ANDREJ 1. VÝR.

MOKROLUH

18:00

† ADAM, MÁRIA,
FRANTIŠEK
(č.109)

(č.96)

17:00

† IRENA
ST 22.3.

ROKYTOV
ŠT 16.3.

PI 17.3.

SO 18.3.

ŠTVRTOK
PO
2. PÔSTNEJ NEDELI

PIATOK
PO
2. PÔSTNEJ NEDELI

3. PÔSTNA NEDEĽA,
VIGÍLIA

3. PÔSTNA NEDEĽA

17:00
18:00

† ANNA (č.103)

TARNOV

17:00

† JURAJ, ANNA
(č.90)

18:00

ROKYTOV

17:30

MOKROLUH

8:00

† ZUZANA,
PETER
(č.86)

MOKROLUH

18:00

† TOMÁŠ (č.39)

K. HUTA

17:00

ZBP ALENKA

ŠTVRTOK
PO
3. PÔSTNEJ NEDELI

MOKROLUH

18:00

† TOMÁŠ (č.39)

ZVESTOVANIE
PÁNA, SLÁVNOSŤ
VIGÍLIA

TARNOV

18:00

† KŇAZ JOZEF
(č.77)

ROKYTOV

17:00

ZVESTOVANIE
PÁNA, SLÁVNOSŤ

MOKROLUH

9:00

ZA FARNOSŤ

4. PÔSTNA NEDEĽA,
VIGÍLIA

TARNOV

17:00

ZBP ROD.
MIHALIKOVEJ
(č.26)

4. PÔSTNA NEDEĽA

K. HUTA

8:00

† ALEXANDER,
ŠTEFAN

ROKYTOV

9:15

† JÁN, ALOJZ,
JÁN (č.73)

MOKROLUH

10:30

ZA † Z ROD.
ŠVEJDIKOVEJ
(č.125)

UTOROK
PO
3. PÔSTNEJ NEDELI
STREDA
PO
3. PÔSTNEJ NEDELI

† MÁRIA (č.74)

MOKROLUH

MOKROLUH

17:00

PO 20.3.

UT 21.3.
K. HUTA

TARNOV

ŠT 23.3.

PI 24.3.

ZBP ROD.
CEĽUCHOVEJ
(č.109)
ZBP ROD.
SMOLEŇOVEJ
A GORDANOVEJ
(č.74)

SO 25.3.

ZA FARNOSŤ

NE 19.3.
TARNOV

9:15

† JOZEF (č.34)
NE 26.3.

K. HUTA

10:30

† MILAN, JOZEF,
MÁRIA
(č.147)

ZBP
STANISLAV
„60“
(č.39)

