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Adventné
obdobie má dvojaký význam: je
časom
prípravy
na
slávnosť
Narodenia Pána, v ktorom sa
K čarovnej
adventnej
atmosfére neodmysliteľne patria
aj rozličné zvyky. Nevznikli
náhodou, ale sú vyjadrením
duchovna.
K nim
patrí
aj
adventný veniec. Veniec už
v antickom svete
symbolizoval
odmenu, ale aj
večnosť
bez
začiatku a konca.
Uvitý je v našich
krajoch obyčajne
zo
zeleného
ihličia,
čo
vyjadruje
znak
nádeje práve v čase, keď vonku
prichádza zima. Prihovára sa nám
budúcnosťou
nádeje
nového

(30.11. – 13.12.2015)
ADVENTNÉ OBDOBIE

pripomína prvý príchod Božieho Syna
medzi ľudí, a zároveň je to čas,
v ktorom sa touto pripomienkou
zameriava
ľudská
myseľ
na
očakávanie
druhého
Kristovho
príchodu na konci vekov. Z týchto
dvoch dôvodov Adventné obdobie je
časom
nábožného
a radostného
očakávania.
života, ktorý nám prináša Mesiáš.
Sviece na ňom vyjadrujú, že
kráľovstvo Božie rastie pomaly do
plnej nádhery.
Svetlo adventných sviec, ako
sa postupne rozžíhajú, nás
pozývajú,
aby
sme
každým
dňom čoraz viac
žiarili
svetlom
dobrých skutkov
voči
ľuďom
v našom
prostredí.
Nech nám
chvíle strávené
pri žiare adventných sviec
pomôžu, aby bolo vo svete viac
dobra.

Liturgický program v týždni od 30.11.2015 do 6.12.2015
1. Adventná nedeľa „C“
Mokroluh - Rorátna
PO
30.11.

Pondelok
Sv. Ondreja,
apoštola, sviatok

6.30

Po sv. omši spoveď Mokroluh
Spoveď Rokytov 16.00
Rokytov 18.00
Tarnov - rorátna

+ Jozef, Alžbeta, Jozef
(č.167)

+ Juraj, Anna, Jozef, Mária
(č.46)

6.30
+ Ružena Šotová

UT
1.12.

Utorok
po 1. adventnej
nedeli

Po sv. omši spoveď Tarnov
Spoveď Mokroluh

16.00
+ Alojz (č.216)

ST
2.12.

ŠT
3.12.

Streda
po 1. adventnej
nedeli

Sv. Františka
Xaverského, kňaza,
spomienka

Mokroluh

18.00

Spoveď Tarnov

16.00

Tarnov

18.00

Rokytov - Rorátna

6.30

+ Karol, Marta, Tomáš
(Kuľka)
ZA FARNOSŤ

Spoveď chorých od 8.00
Spoveď K. Huta

16.30
+ Verona

PI
4.12.

Piatok
po 1. adventnej
nedeli

SO
5.12.

Druhá adventná
nedeľa, vigília

K. Huta

18.00

Rokytov

17.00

+ Ján, Ján (č.41)

Mokroluh

18.00

+ z rod. Tarnovskej (č.57)

Tarnov

17.00

+ z rod. Harňak, Gaľan
(č.78)

Rokytov 8.00
NE
6.12.

Druhá adventná
nedeľa

Mokroluh 9.30
K. Huta 11.00

+ Ján, Pavlína (č.8)
+ Jozef (č.81)
+ Vasiľ, Anna, Helena,
Stanislav

Liturgický program v týždni od 7.12.2015 do 13.12.2015
2. Adventná nedeľa „C“
PO
7.12.

Nepoškvrnené
počatia Panny
Márie, vigília
Prikázaný sviatok

UT
8.12.

Nepoškvrnené
počatia Panny
Márie, slávnosť
Prikázaný sviatok

ST
9.12.

Streda po
2. adventnej nedeli

ŠT
10.12.

Štvrtok po
2. adventnej nedeli

PI
11.12.

Piatok po
2. adventnej nedeli

SO
12.12.

Tretia adventná
nedeľa, vigília

K. Huta 17.00

+ Pavol

Rokytov 18.00

+ Jozef, Mária (č.98)

Tarnov 17.00

ZBP rod. Delej (č.76)

Mokroluh 18.00
Mokroluh - rorátna

6.30

Mokroluh 18.00

Tretia adventná
nedeľa

+ Andrej, Mária, Anton
(č.112)

+ Filip (č.119)

Sv. omša spojená s vyslaním koledníkov Dobrej noviny bude
v Kostole Krista Kráľa na sídlisku Prešov-Sekčov o 10.30.
Po sv. omši bude scénka jasličkárov z Kamenice.
Rokytov 18.00

NE
13.12.

Za farnosť

+ Ferdinand (č.85)

K. Huta

8.00

+ Štefan, Anna

Tarnov

9.30

+ Zuzana, Peter (Ropjak)

Mokroluh 11.00

+ z rod. Delejovej (č.51)

Svätý rok milosrdenstva
Pápež František oznámil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva 13. marca 2015.
Začne sa na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2015 ) a
skončí 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej
tváre Otcovho milosrdenstva.
Katolícka cirkev začala s tradíciou Svätého roka v roku 1300 za pontifikátu
pápeža Bonifáca VIII., ktorý počítal so slávením jubilea každých sto rokov. Od roku
1475 sa slávenie „riadneho svätého roku“ začalo opakovať po 25 rokoch, aby ho
mohla zažiť každá generácia. Doteraz bolo 26 riadnych svätých rokov. Naposledy to
bol Jubilejný rok 2000.

Daj nám tak počúvať slová, ktoré si
povedal Samaritánke,
akoby si ich hovoril každému z nás:
„Keby si poznala Boží dar.”

Modlitba na mimoriadny Svätý rok
milosrdenstva
Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako
nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí
jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja
a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania
šťastia iba v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.

Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného
Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju
všemohúcnosť
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou
tvárou teba, svojho Pána,
vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež
zaodetí slabosťou,
a mali tak správne spolucítenie s tými,
čo sú v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z
nich príde, cítil očakávaný,
milovaný a zahrnutý Božím odpustením.
Zošli svojho Ducha a všetkých nás
posväť jeho pomazaním,
aby jubileum milosrdenstva bolo rokom
Pánovej milosti
a aby tvoja Cirkev mohla s novým
nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,
zajatým a utláčaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak.
Na príhovor Panny Márie, Matky
milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom
Svätým na veky vekov.
Amen.

