OZNAMY:
BLAHOREČENIE ANNY KOLESÁROVEJ:
POKYNY A USMERNENIA:

V deň blahorečenia 1. septembra 2018 bude vstup na štadión od 6.00
hod. Program začne od 7.00 hod. a potrvá do popoludňajších hodín.
Kapacita štadióna ponúka miesta na sedenie v sektoroch pre veriacich,
na ktoré sa budú vydávať miestenky na základe registrácie. Na trávnatej
ploche budú sektory na státie, kde bude vstup bez miestenky. Hostia, kňazi,
rehoľníci a rehoľné sestry budú mať zabezpečené sedenie na ploche na
základe registrácie. Zaregistrovať sa je možné do 31. júla 2018. Registračné
formuláre a bližšie informácie na stránke: www.annakolesarova.sk
Pre farnosti
Žiadame registráciu farností, spoločenstiev alebo organizovaných
skupín kvôli predbežnému počtu pútnikov, organizačnému zabezpečeniu
parkovania a rozdeleniu miesteniek na sedenie v hľadisku štadióna.
Farnosť/spoločenstvo/skupinu nech prihlási jedna kontaktná osoba (môže
to byť aj laik) s uvedením počtu pútnikov. Po ukončení registrácie (po 31.
júli) budeme týmto kontaktným osobám pomerným spôsobom distribuovať
miestenky na sedenie. Všetci pútnici sú vítaní, aj keď nie každému vieme
zabezpečiť sedenie v sektoroch.
V deň slávnosti bude doprava s istými obmedzeniami a k štadiónu sa
nebude možné dostať osobnými autami alebo autobusmi. Z toho dôvodu
bude zabezpečená kyvadlová doprava zo záchytných parkovísk. Po
registrácii
dostane
zodpovedná
osoba
spätný
mail
s organizačnými pokynmi do 15. augusta 2018.
I. Apka – Animátorská prípravka (1. – 6.07.2018)
Týždňovka pre mladých od 15 rokov, ktorí chcú pomáhať vo farnosti či
spoločenstve so stretkami, akciami, tábormi a podobne. Základnými témami
sú Kerygma, sebapoznanie, sebaprijatie, komunikácia a základy teórie
spoločenstva. Cena do 15. júna 2018 je 39 €. Pre súrodencov je cena 35 €.
Prihlasovanie a info na www.premladez.sk.
II. Pešia púť z Košíc do Levoče 6. – 8.07.2018
Odchod 6.7.2018 o 5.30 hod. od Katedrály sv. Alžbety. Info na
www.putujeme.sk.
III. P 18 - Národné stretnutie mládeže v Prešove (26. – 29.07.2018)
Prihlasovanie trvá do 1. júla na www.narodnestretnutiemladeze.sk.
IV. Frekvencia
ACM organizuje pešiu púť z Prešova do Levoče ako poďakovanie za
prázdniny a zároveň vyprosenie Božej pomoci do nastávajúceho školského
roka. Termín a ďalšie informácie na www.premladez.sk.

Stretnutie birmovancov bude v piatok 15.6. 2018 o18:00hod. sv. omša
v Mokroluhu a po nej katechéza.
Stretnutie miništrantov v sobotu 16.6. 2018 na fare so začiatkom
o 10:00hod. Všetkých srdečne pozývam. 
Mokroluh: zvonček za mesiac máj: 350,90€. Zbierka na kostol: 72,40€.

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

Ján Krstiteľ a povolanie kresťana

Pripraviť Pánov príchod, rozpoznať, kto je Pán, a uponížiť sa, aby Pán mohol
rásť. To je povolanie Jána Krstiteľa, ktorý je stále aktuálnym vzorom pre kresťana. Ján
pripravuje cestu pre Ježiša, bez toho, aby si niečo ponechal pre seba. Bol to významný
muž, ľudia ho vyhľadávali, išli za ním, pretože Jánove slová boli silné, dotýkali sa sŕdc.
Možno mal pokušenie domnievať sa, že je dôležitý, ale keď prišli učitelia Zákona a
opýtali sa ho, či je Mesiáš, Ján odpovedal: „Som hlas, iba hlas“, ale „prišiel som, aby
som pripravil cestu pre Pána“. To je prvé povolanie Jána Krstiteľa, „pripraviť ľudí,
pripraviť srdcia ľudí na stretnutie s Pánom“. Ale kto je Pán? – „A toto je druhé Jánovo
povolanie: rozoznať medzi toľkými dobrými ľuďmi, kto je Pán. Duch mu to zjavil a on
mal odvahu povedať: ‚Je to on. Toto je Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.‘ Učeníci
pozreli na muža, ktorý tadiaľ prechádzal, a nechali ho odísť. Ďalší deň sa stalo to isté:
‚On je to! On je väčší odo mňa.‘ Učeníci išli za ním. Ján počas prípravy hovoril: ‚Po mne
prichádza iný...‘ Na základe rozlišovania, ktoré dokáže rozpoznať a označiť Pána, hovorí
: ‚Je predo mnou... toto je on!‘“ Tretie Jánovo povolanie je umenšovať sa. Od tej doby
„jeho život začína byť pokorovaním, umenšovaním, aby Pán rástol, až do úplného
uponíženia
sa“:
„On
musí
rásť
a
mňa
musí
ubúdať“
je prv ako ja, je predo mnou, je ďaleko odo mňa: „A toto bola najťažšia Jánova etapa,
pretože Pán mal štýl, ktorý si on nepredstavoval, až do tej miery, že vo väzení – pretože
bol vtedy vo väzení – trpel nielen temnotou cely, ale aj temnotou vo svojom srdci: ‚Je to
naozaj on? Nebude to omyl? Veď Mesiáš má štýl veľmi svojrázny... Nedá sa tomu
rozumieť ...‘ A pretože bol mužom Božím, prosí svojich učeníkov, aby išli za ním a
opýtali sa ho: ‚Si to naozaj ty, alebo máme čakať iného?“ „Jánovo poníženie je dvojaké:
jeho ponižujúce usmrtenie ako ceny za akýsi rozmar,“ ale aj poníženie „temnoty duše“.
Ján, ktorý vedel „očakávať“ Ježiša, ktorý ho vedel „rozpoznať“, „teraz vidí Ježiša
vzdialeného“. „Ten prísľub sa oddialil. A končí v samote, v tme, v ponížení.“ Zostáva
sám, pretože sa tak uponížil, aby Pán mohol rásť.“ Ján vidí, že Pán je „ďaleko“, a že on
je „ponížený, ale so srdcom v pokoji“: „Tri povolania jedného človeka: pripravovať,
rozpoznávať, nechať rásť Pána, umenšujúc seba. Je pekné vnímať takto aj povolanie
kresťana. Kresťan neohlasuje seba samého, ohlasuje iného, pripravuje cestu inému:
Pánovi. Kresťan musí vedieť rozlišovať, musí vedieť, ako rozoznať pravdu od toho, čo
sa zdá byť pravdou, ale nie je: byť človekom rozlišovania. Kresťan musí byť človekom,
ktorý sa vie uponížiť, aby Pán rástol v srdciach a dušiach druhých.“
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140624027

Liturgický program v týždni od 18.6. 2018 do 24.6. 2018

Liturgický program v týždni od 11.6. 2018 do 17.6. 2018
PO 11.6.

PONDELOK 10. TÝŽDŇA

PO 18.6.

17:00

† MÁRIA
(č.77)

MOKROLUH

18:00

ZBP EMA,
TOMÁŠ
(č.142)

K. HUTA

18:00

ZBP RUŽ.
BRATSTVA

TARNOV
UT 12.6.

ST 13.6.

UTOROK
10. TÝŽDŇA

SV. ANTONA
PADUÁNSKÉHO
KŇAZA A UČ. CIRKVI
SPOMIENKA

ROKYTOV
ŠT 14.6.

TARNOV

PI 15.6.

17:00

ŠTVRTOK
10. TÝŽDŇA

PIATOK
10. TÝŽDŇA

MOKROLUH

18:00

18:00

STRETNUTIE BIRMOVANCOV

TARNOV
SO 16.6.

15:30

11. NEDEĽA CEZ ROK,
VIGÍLIA
K. HUTA

17:00

† JOZEF,
MÁRIA
(č.74)

UT 19.6.

ST 20.6.

ŠT 21.6.

PONDELOK 11. TÝŽDŇA

SV. ALOJZA GONZÁGU,
REHOĽNÍKA
SPOMIENKA

† MÁRIA
(č.77)
† VINCENT
(č.112)

PI 22.6.

SOBÁŠ +
NEDEĽNÁ SV.
OMŠA

ROKYTOV

8:00

MOKROLUH

18:00

† MAGDALÉNA,
JOZEF
(č.113)

K. HUTA

18:00

† JÁN, ANNA
(č.245)

ROKYTOV

18:00

† BOŽENA
1. VÝROČIE
(č. 85)

TARNOV

17:00

† MÁRIA
(č.77)

PIATOK
11. TÝŽDŇA

NARODENIE JÁNA
KRSTITEĽA
SLÁVNOSŤ VIGÍLIA

MOKROLUH

18:00

K. HUTA

17:00

† FRANTIŠEK,
ANNA
(č.205)

ROKYTOV

18:00

ZBP ROD.
BOBOVČÁKOVEJ
(č.28)

† TERÉZIA,
TOMÁŠ, JOZEF
(č.28)

TARNOV

19:00

ZA † KŇAZOV
JOZEF, MARKO
(č.69)

MOKROLUH

8:00

† PAVOL
(č.113)

NE 17.6.
MOKROLUH

9:15

† ANDREJ, MÁRIA,
VINCENT, ANTON

(č.112)

† FERDINAND
SO 23.6.

11. NEDEĽA CEZ ROK

17:00

UTOTOK
11. TÝŽDŇA

STREDA
11. TÝŽDŇA

ZA † Z ROD.
HARŇÁKOVEJ,
GAĽANOVEJ,
HNATOVEJ
(č.78)

TARNOV

ZA FARNOSŤ
NE 24.6.

NARODENIE JÁNA
KRSTITEĽA
SLÁVNOSŤ

