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PROGRAM: 3.2.2014 – 9.2.2014

UT
4.2.

Utorok 4.týždňa
v Cezročnom období

ST
5.2.

Sv. Agáty, panny
a mučenice
Spomienka

ŠT
6.2.

Sv. Pavla Mikiho
a spoločníkov, mučeníkov
spomienka

PI
7.2.

Piatok 4.týždňa
v Cezročnom období

SO
8.2.

Sv. Blažeja, biskupa
a mučeníka, Ľubovoľná
spomienka

Piata nedeľa v Cezročnom
období, Vigília

NE
9.2.

PO
3.2.

054/ 4725075

Piata nedeľa v Cezročnom
období

Mokroluh - spoveď 16.00 Spoveď v Mokroluhu
Mokroluh - omša 18.00

Svätoblažejské požehnanie
Tarnov 19.00
v Mokroluhu a v Tarnove

Kr. Huta – spoveď 15.45
Kr. Huta – sv. omša 17.00 Spoveď v Kružlovskej Hute
Tarnov 18.00

Rokytov - spoveď 16.45
Rokytov – sv. omša 18.00

Spoveď v Rokytove

Tarnov - spoveď 16.00 Spoveď chorých celej farnosti
bude vo štvrtok dopoludnia
Tarnov- sv. omša 18.00
Spoveď v Tarnove
Rokytov 16.30
Mokroluh 18.00

Prvopiatková adorácia
s Eucharistickým požehnaním

Prosím, nahláste po sv.
omši, ak máte záujem, aby
Váš syn/Vaša dcéra, boli
Tarnov 8.00
pripravovaní na prijatie
Mokroluh 9.30
Eucharistie.
Rokytov 11.00

Kružlovská Huta 17.00

A. D. 2014 - ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE (2/2014)
PRVÁ BOLESŤ - SIMEONOVO PROROCTVO (LK 2,22-40)

„Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich
očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do
Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je
napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského
rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené
Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon,
pár hrdličiek alebo dva holúbky.
V Jeruzaleme žil vtedy muž menom
Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý
očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na
ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým
neuvidí Pánovho Mesiáša.
Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu.
A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo

o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho
náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš,
Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho
slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si
pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na
osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“
Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom
hovorilo.
Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke,
povedal: „On je ustanovený na pád a na
povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie,
ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu
prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie
mnohých sŕdc.“

.........................................

Úmysel ružencového desiatku na mesiac február: za všetkých ľudí ohrozených neistou
budúcnosťou, trápených pesimizmom, neistotou, bezvýchodiskovou situáciou, pochybnosťami.

-

MEČE, prenikajúce v prenesenom význame Máriinu dušu:
Meč OHROZENIA, ktorými povraždili Herodesovi vojaci betlehemské Neviniatka: pod tými mal padnúť aj
Máriin syn Ježiš.
Meč UMLČANIA, ktorým sťali Jána Krstiteľa, ktorý kedysi zaplesal v lone svojej matky Alžbety počas
Máriinej návštevy
Meč NEPOCHOPENIA, ktorým apoštol Peter odťal Malchusovo ucho v nepochopení Majstrovho príkazu
odpúšťajúcej lásky.
Meč ODPUSTENIA v Ježišových slovách „vlož svoj meč do pošvy“...
Meče ZRADY, ktoré vojaci dovedení Judášom tasili pri Ježišovom zatýkaní v Getsemani, keď sa ich spýtal:
„Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali...“.
Meče ZABÍJANIA v podobe klincov prerážajúcich Ježišove ruky a nohy pri ukrižovaní
Meče DOKONANEJ SMRTI v podobe kópie prebodajúcej Kristov bok

NE
16.12

SO
15.2.

PI
14.2.

ŠT
13.2.

ST
12.2.

UT
11.2.

PO
10.2.

PROGRAM: 10.2.2014 – 16.2.2014
Sv. Školastiky, panny
spomienka
Panny Márie Lurdskej
ľubovoľná spomienka

Tarnov
Mokroluh

Streda 5.týždňa
Rokytov
v Cezročnom období
Štvrtok 5.týždňa
Kružlovská Huta
v Cezročnom období
Tarnov
Piatok 5.týždňa
v Cezročnom období
Mokroluh
Šiesta nedeľa,
Rokytov
vigília
Kružlovská Huta
Šiesta nedeľa
Tarnov
v Cezročnom období
Mokroluh

17.00

Výročie zjavenia Panny Márie v Lurdoch.
Svetový deň chorých.

18.30

Pri sv. omšiach v Tarnove a v Mokroluhu
udelím sviatosť pomazania všetkým
chorým, ktorých privediete do kostola.

18.00
17.00
17.00
18.00
18.00
8.00
9.30
11.00

Posolstvo Svätého Otca Františka na 22. svetový deň chorých 2014
Viera a láska: „AJ MY SME POVINNÍ DÁVAŤ ŽIVOT ZA BRATOV“ (1 Jn 3, 16)

1. Pri príležitosti 22. svetového dňa chorých –
ktorý sa toho roku slávi na tému Viera a láska: „Aj
my sme povinní dávať život za bratov“ (1 Jn 3, 16)
– sa obraciam zvlášť na chorých ľudí a na
všetkých, ktorí sa o nich starajú a pomáhajú im.
Cirkev vo vás, drahí chorí, spoznáva osobitne
prítomného trpiaceho Krista. Dôvod je tento:
vedľa, ba uprostred nášho utrpenia je Kristovo
utrpenie; Kristus nesie spolu s nami ťarchu
utrpenia a odhaľuje nám jeho zmysel. Keď bol
Boží Syn vyzdvihnutý na kríž, zničil tým
osamelosť utrpenia a ožiaril jeho temnotu.
Stojíme tu pred tajomstvom Božej lásky k nám,

ktoré nám dáva nádej a odvahu: nádej, pretože v
Božom pláne lásky sa aj noc bolesti otvára
veľkonočnému svetlu; a odvahu, aby sme s ním
po boku, s ním zjednotení, čelili všetkým
ťažkostiam.
2. Keď sa Boží Syn stal človekom, neodňal z
ľudskej skúsenosti choroby a utrpenie, ale vzal
ich na seba, premenil ich a dal im nový zmysel.
Nový zmysel preto, lebo už viac nemali posledné
slovo, ktoré má, naopak, nový život v plnosti;
premenil ich, pretože v zjednotení s Kristom sa
môžu z negatívnych skúseností stať pozitívnymi.
Ježiš je cesta a s jeho Duchom ho môžeme

nasledovať. Ako nám z lásky Otec daroval Syna a
Syn sa daroval nám z rovnakej lásky, tak aj my
môžeme milovať jedni druhých, ako Boh miloval
nás, a dávať život za bratov a sestry. Viera v
dobrého Boha sa stáva dobrom, viera v
ukrižovaného Krista sa stáva silou milovať až do
konca a milovať aj nepriateľov. Skúškou
autentickej viery v Krista je darovať seba samého,
rásť v láske k blížnemu, osobitne tomu, ktorý si to
nijako nezaslúžil, ktorý trpí alebo žije na okraji.
3. Na základe krstu a birmovania sme povolaní
pripodobňovať sa Kristovi, ktorý je voči všetkým
trpiacim milosrdným Samaritánom. „Čo je láska,
poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život.
Aj my sme povinní dávať život za bratov“ (1 Jn 3,
16). Keď s láskou pristupujeme k tým, ktorí
potrebujú našu opateru, vnášame do
rozporuplnosti sveta nádej a Boží úsmev. Keď sa
veľkodušné darovanie sa druhým stáva štýlom
nášho konania, otvárame im priestor v Kristovom
Srdci a sami sa od neho zapaľujeme; prispievajúc
tým k príchodu Božieho kráľovstva.
4. Keď sa chceme zdokonaľovať v nežnosti, vo
vzájomne sa rešpektujúcej a citlivej láske, s
istotou môžeme upierať svoj zrak na vzor
kresťanov: Ježišovu a našu Matku, ktorá je
pozorná voči Božiemu hlasu i k potrebám a
ťažkostiam svojich detí. Mária, naplnená Božím
milosrdenstvom, ktoré sa v nej stalo telom,
zabúda na seba samu a ponáhľa sa do Galiley v
Judei, aby sa tam stretla so svojou príbuznou
Alžbetou a pomohla jej; prihovára sa u svojho
Syna na svadbe v Káne, keď vidí, že chýba
svadobné víno; putujúc životom uchováva si v

srdci slová starca Simeona, ktorý predpovedal, že
jej dušu prenikne meč; nakoniec pevná zotrvá aj
pod Ježišovým krížom. Ona pozná túto cestu, a
preto je Matkou všetkých chorých a trpiacich.
Môžeme sa k nej utiekať s detskou oddanosťou a
s istotou, že nám pomôže, podporí nás a neopustí.
Je Matkou ukrižovaného a zmŕtvychvstalého
Syna: zotrvá pri nás aj v našich krížoch a
sprevádza nás na ceste k vzkrieseniu a životu v
plnosti.
5. Svätý Ján – apoštol, ktorý stál s Máriou pod
krížom – nás vedie k prameňom viery a lásky, k
Srdcu Boha, ktorý „je láskou“ (1 Jn 4, 8.16), a
pripomína nám, že nemôžeme milovať Boha, ak
nemilujeme bratov. Kto stojí s Máriou pod
krížom, ten sa učí milovať, ako miluje Ježiš. Kríž je
našou „istotou o Božej vernej láske k nám. O
láske takej veľkej, že vstupuje do nášho hriechu a
odpúšťa ho; vstupuje do nášho utrpenia a dáva
nám silu ho znášať, vstupuje do smrti, aby nad
ňou zvíťazila a zachránila nás... Kristov kríž nás
pozýva, aby sme sa touto láskou nechali nakaziť,
učí nás vždy s milosrdenstvom a láskou hľadieť
na druhých, predovšetkým na tých, ktorí trpia a
ktorí potrebujú pomoc“ (Krížová cesta s mladými,
Rio de Janeiro, 26. júla 2013). Zverujem tento 22.
svetový deň chorých pod patronát Panne Márii,
aby pomáhala chorým ľuďom prežívať ich
utrpenie v jednote s Ježišom Kristom a aby bola
oporou pre tých, ktorí sa o nich starajú. Všetkým
chorým, zdravotníckym pracovníkom i
dobrovoľníkom udeľujem zo srdca apoštolské
požehnanie.
Vo Vatikáne 6. decembra 2013

FRANTIŠEK

