OZNAMY:
Úmysly apoštolátu na mesiac október 2017:
Všeobecný úmysel: Za oblasť práce, aby každému bolo zaručené
rešpektovanie jeho práv a ich ochrana, a aby nezamestnaní dostali možnosť
prispievať k budovaniu spoločného dobra.
Úmysel slovenských biskupov: Aby sme si v tomto mesiaci zasvätenom
misiám uvedomovali potrebu podieľať sa na univerzálnom poslaní Cirkvi
modlitbou, obetou a konkrétnou pomocou.
 Chorých navštívim ako vždy na prvý piatok začínajúc v Mokroluhu od
8:00hod.
 Začína sa mesiac október a s ním aj modlitba sv. ruženca. Modlitbu sv.
ruženca sa budeme modliť tak ako vždy pol hodiny pred sv. omšou. Prosím
dodržať ten čas kvôli tým, ktorí prídu skutočne na tú hodinu. Ostatné
modlitby, pred sv. omšou môžete sa modliť skôr, teda pred sv. ružencom.
Srdečne pozývam všetkých - deti, mládež ako aj dospelých. Počas tých dní
keď sv. omša nie je, tak modlitba sv. ruženca bude v jednotlivých kostoloch
o 17:00hod.
Úplné odpustky pri modlitbe sv. ruženca:
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke
alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na
získanie odpustkov sa stanovuje:
1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,
2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného
zvyku. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 17)
 Prosím všetkých mladých počnúc od tohtoročných deviatakov a starších,
ktorí ešte neboli na birmovku, aby sa vrámci prieskumu zapísali v sakristii
kostola. Svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko. Ak by vás
bolo aspoň 30 nahlásených, tak by sme mohli už tento rok začať s prípravou
na birmovku. Treba sa zapísať do nedele 15. Októbra 2017. Ďalšie info. po
zápise.
 V sobotu 7.10. 2017 srdečne pozývam všetkých na fatimskú pobožnosť do
Tarnova, ktorou ukončíme 5 fatimských sobôt v našej farnosti. Začneme
fatimskou pobožnosťou o 17:00hod. a po nej bude o 18:00hod. sv. omša.
 Sv. omše v sobotu 7.10. a v nedeľu 8.10. 2017 sú tak z toho dôvodu, že
idem kázať na odpustovú slávnosť ružencovej Panny Márie do Zborova.
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Sila modlitby sv. ruženca
Nachádzame sa v mesiaci októbri, ktorý je ružencovým mesiacom. V tomto
mesiaci slávime aj sviatok ružencovej Panny Márie. Vo Fatime sa ona sama
predstavila ako ružencová, nazývame ju Kráľovnou svätého ruženca. 7. októbra
slávime spomienku Ružencovej Panny Márie.
Pôvod sviatku Ružencovej Panny Márie treba hľadať v 16. storočí. Vtedy
ohrozovali Európu mohamedánski Turci. Rozhodujúca bitka sa odohrala 7. októbra
1571 na mori pri Lepante. Katolícke vojsko pod vedením Dona Juana d`Austria
odvrátilo útok divých a odhodlaných Turkov. Vtedajší pápež sv. Pius V. vyzýval
celý katolícky svet na modlitby ruženca. Sám sa spolu s kardinálmi a Božím ľudom
zhromaždili v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, kde sa spolu modlili za
víťazstvo. Neskôr počas dňa pápež zrazu vstal a vyzval všetkých, aby sa poďakovali
za víťazstvo. Správa o víťazstve prišla, samozrejme, až neskôr. Vtedy sa rozozvučali
zvony v Ríme na poďakovanie za odvrátenie nebezpečenstva. Pápež nariadil
každoročne sláviť 7. október ako spomienku na Pannu Máriu Ružencovú.
Ján Pavol II. hovorí: „Ruženec je moja najobľúbenejšia modlitba“.
Svätý páter Pio je veľmi dobre známy, ako sa každý deň modlil niekoľko
desiatok ružencov ( do ktorých si pridával viac modlitieb, aby pomohol viacerým
hriešnikom a dušiam v očistci). Hovorieval: „Modlitba je najväčšia zbraň, ktorú
máme“.
Don Gabriel Amorth (svetoznámy svojou službou exorcistu) spomína, ako
mu diabol pri jednom exorcizme pod donútením Božej moci povedal, že každý
Zdravas je pre neho ako kladivom po hlave. Preto sa všade a za všetkých okolností
bude usilovať zničiť a zosmiešniť túto modlitbu.
Ján Pavol II. vyzýval všetkých, aby sa horlivo modlili sv. ruženec,
kdekoľvek sa nachádzajú: doma, na ceste v autobuse. Vyzýval všetkých: „Nebojte
sa ísť proti prúdu a byť svedkami“.
Ruženec je podľa tradície darom z neba. V Pompejách ukázala Matka
Božia blahoslavenému Bartolovi Longovi ako odovzdáva ruženec sv. Dominikovi a
sv. Kataríne Sienskej. Tento obraz je dnes zvlášť uctievaný.
Ján Pavol II. vyslovil želanie, aby sa v každej rodine modlili jej členovia
spolu ruženec.
Preto všetkým farníkom ako aj sebe prajem, aby sme sa túto modlitbu
denne modlili, pretože tak môžeme pomôcť svojej duši aj dušiam našich blízkych.
Bl. Alanovi Matka Božia vyjavila, že po sv. omši je jej táto modlitba najmilšia.
http://www.farastupava.sk/?q=node/87

Liturgický program v týždni od 2.10. 2017 do 8.10. 2017

PO 9.10.

PO 2.10.

UT 3.10.

Liturgický program v týždni od 9.10. 2017 do 15.10. 2017

UTOROK
26. TÝŽDŇA

MOKROLUH

18:00

SV. SPOVEĎ 16:00-18:00

† ANTON,
ANTON
(č.28)
UT 10.10.

SV. FRANTIŠEK
ASSISKÝ
SPOMIENKA
TARNOV

ST 4.10.

ŠT 5.10.

PI 6.10.

SV. SPOVEĎ 16:15-18:00

SV. FAUSTÍNY
KOWALSKEJ,
PANNY, ĽUB. SP.

PIATOK
26. TÝŽDŇA

ROKYTOV

FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ
O 17:00HOD V TARNOVE

27. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA
27. NEDEĽA CEZ
ROK

17:00

SV. SPOVEĎ 15:30-17:00

† FRANTRIŠEK
(č.41)

18:00

ZBP RUŽ.
BRATSTVO
(č.15)

K. HUTA

17:00

ZA FARNOSŤ

18:00

† ANDREJ,
MÁRIA, FILIP
(č.22)

18:00

ZA FARNOSŤ

K. HUTA

16:00

ZBP ROD.
ŠTRAUSOVEJ

ROKYTOV

7:30

† JÁN, PAVLÍNA
(č.8)

8:30

ZBP ROD.
ČERVENICKEJ
(č.167)

NE 8.10.
MOKROLUH

† PAVEL, ZUZANA,
MÁRIA, ADAM,
MÁRIA, ZUZANA
(č.60)

MOKROLUH

18:00

† ANNA,
ANDREJ, ANNA
(č.22)

UTOROK
27. TÝŽDŇA

STREDA
27. TÝŽDŇA

K. HUTA

17:00

ST 11.10.

ZBP ROD.
HARČÁROVEJ

ŠTVRTOK
27. TÝŽDŇA

ROKYTOV

17:00

ŠT 12.10.

† JOZEF,
MÁRIA (č.46)

TARNOV

17:00

† KŇAZ JOZEF,
† MÁRIA
(č.77)

MOKROLUH

18:00

ZBP ROD.
TOMČÍKOVEJ
(č.111)

K. HUTA

17:00

† JÁN, ANNA,
JÁN
(č.207)

MOKROLUH

8:00

ZBP ROD.
KLEINOVEJ,
SEMANOVEJ,
MATEJOVEJ
(č.22)

ROKYTOV

9:15

ZA FARNOSŤ

TARNOV

10:30

† MAGDALÉNA
(č.72)

PI 13.10.

PIATOK
27. TÝŽDŇA

SV. SPOVEĎ 15:30-17:00

TARNOV

17:00

† JÁN (č.69)

TARNOV

MOKROLUH

SO 7.10.

18:00

TARNOV

SO 14.10.

28. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA
28. NEDEĽA CEZ
ROK

NE 15.10.

