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(24.1.2016 – 7.2.2016)
Cez rok „C“

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva
Skutky telesného milosrdenstva
Hladných kŕmiť (Mk 6,38-44)
Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!“ Keď to zistili, povedali:
„Päť a dve ryby.“ Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú
trávu. A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat. Potom vzal päť chlebov
a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim
učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli
a nasýtili sa, ba ešte nazbierali plných dvanásť košov odrobín a zvyškov
z rýb. A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.
Smädných napájať (Mk 9,41)
„A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím
vám: Nepríde o svoju odmenu.“
Nahých odievať (Lk 3,11)
„Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí
podobne!“
Pocestných sa ujať (List Hebrejom)
„Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani
o tom nevedeli.“
Väzňov vykupovať (sv. Vincent de Paul)
„Kresťanská láska k väzňom je neporovnateľnou zásluhou pred Bohom.“
Chorých navštevovať (sv. Vincent de Paul)
„Byť kresťanom a vidieť trpiaceho brata bez toho, aby sme vedeli trpieť s ním,
znamená byť bez lásky a byť kresťanom iba podľa mena.“
Mŕtvych pochovávať (sv. Bernardín)
„Keď pochovávame mŕtvych, preukazujeme službu lásky tým, čo ju už nemôžu
odplatiť.“

Liturgický program v týždni od 25.1.2016 do 31.1.2016
3.nedeľa v cezročnom období „C“
PO
25.1.

Obrátenie sv. Pavla,
apoštola, sviatok

UT
26.1.

Sv. Tinoteja a Títa,
biskupov, sviatok

ST
27.1.

Streda
3.týždňa cez rok

ŠT
28.1.

Sv. Tomáša
Akvinského, kňaza
a učiteľa Cirkvi

PI
29.1.

Piatok
3.týždňa cez rok

SO
30.1.

4.nedeľa
v cezročnom
období, vigília,

NE
31.1.

4.nedeľa
v cezročnom období

K. Huta 17.00

Na úmysel

Mokroluh 18:00

Za farnosť

Tarnov 18.00

+ Andrej, Mária, Agnesa,
Helena (Hudák)

Rokytov 17.00

ZBP rod Knapová (č.90)

Mokroluh 18.00
Tarnov 18.00

+ Miroslav (č.159)
+ Karol, Tomáš, Marta
(Kuľka)

K. Huta

8.00

+ Matúš

Rokytov

9.30

ZBP rod. Tarnovská (č.46)

Mokroluh 11.00

+ Peter, Helena, Ján,
Katarína, Vincent (č.167)

Pápež František o starých a chorých:
„pre nich bude veľkou pomocou prežívať chorobu a utrpenie ako skúsenosť
blízkosti Pánovi, ktorý v tajomstve svojho utrpenia, smrti a vzkriesenia ukazuje
cestu, ako dať zmysel bolesti a osamelosti. Žiť s vierou a radostnou nádejou tento
moment skúšky, prijímajúc sväté prijímanie alebo zúčastňujúc sa na svätej omši
a komunitnej modlitbe prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov, to
bude pre nich spôsob, ako získať jubilejné odpustky.“
Pápež František o zomrelých:
„Ak na nich pamätáme pri slávení Eucharistie, môžeme sa za nich modliť vo
veľkom tajomstve spoločenstva svätých, aby ich milosrdná tvár Otca oslobodila
od všetkých stôp viny a mohla ich prijať k sebe do blaženosti, ktorá nemá konca.“

Liturgický program v týždni od 1.2.2016 do 7.2.2016
4.nedeľa v cezročnom období „C“
Mokroluh
PO
1.2.

Pondelok
4.týždňa cez rok

8.00

Spoveď Mokroluh (I.)

Po sv. omši

Spoveď K. Huta 16.30
K. Huta 18.00

Obetovanie Pána,
sviatok
UT
2.2.

(požehnanie
Hromničiek)
sviečky

ST
3.2.

Sv. Blažeja,
biskupa
a mučeníka
(požehnanie hrdla)

ŠT
4.2.

Štvrtok
4.týždňa cez rok

PI
5.2.

Sv. Agáty, Panny
a mučenice,
spomienka

SO
6.2.

5.nedeľa
v cezročnom
období, vigília,

NE
7.2.

5.nedeľa
v cezročnom
období

Tarnov

+ Anna, Jozef (č.112)

8.00

Spoveď Tarnov (I.)

+ Verona
+ Juraj, Dorota (Kuľka)
Po sv. omši

Spoveď Rokytov 15.30
Rokytov 17.30
Mokroluh 18.30
Spoveď Tarnov (II.) 16.00
Tarnov 17.30
Mokroluh 18.30
Spoveď Mokroluh (II.) 16.00
Mokroluh 18.00
Tarnov 17.00
Mokroluh 18.00
K. Huta 18.00

+ Juraj, Anna (č.120)
+ Peter, Anna (č.158)
+ Jozef, Zuzana (Buranovskí)
+ z rod. Beňová, Štefanisková
(č.60)
+ Andrej, Veronika, Mária,
Adam, Zuzana (č.172)
+ Andrej, Zuzana
(Knap, č.42)
Za farnosť
+ Anna

Mokroluh

8.00

+ Jozef, Anna, Juraj, Helena
(č.81)

Rokytov

9.30

+ Ján, Pavlína (č.8)

Tarnov 11.00

+ Zuzana, Peter (Ropjak)

„Dávaš len to, čo máš, čím si sa stal, a nie to, čo si sa naučil a čo hráš.“
(Anton Srholec)

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva
Skutky duchovného milosrdenstva
Hriešnikov napomínať (sv. František Saleský)
„Ako nezrelé ovocie je ťažko stráviteľné a v žalúdku zapríčiňuje bolesť, tak aj
karhanie, keď obsahuje pravdy ťažko stráviteľné sa musí uvariť a zohriať ohňom
lásky.“
Nevedomých vyučovať (Mk 16,15-16)
„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá
sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“
Pochybujúcim dobre radiť (sv. František z Assisi)
„Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,
Vieru tým, čo pochybujú,
Nádej tým, čo si zúfajú,
Svetlo tým, čo tápu vo tmách,
Radosť tým, čo smútia.“
Zarmútených tešiť (sv. Ambróz)
„Veľkou potechou pre smutného je, ak len má niekoho, kto s ním cíti srdečný
súcit.“
Krivdu trpezlivo znášať (sv. František Saleský)
„Každý kríž. ktorý ťa nájde, znášaj trpezlivo a z lásky k Bohu. V tom je veľká, ale
málo chápaná pravda o duchovnom živote.“
Ubližujúcim odpúšťať (Lk 17,3-4)
Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj
sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie:
»Ľutujem,« odpusť mu!“
Za živých a mŕtvych sa modliť (Páter Pio)
„Keď sa modlíš, poriadne sa sústreď na to, aby si sa modlil srdcom i mysľou,
celou svojou dušou.“

