OZNAMY:
ODPUSTKY: V tomto čase máme možnosť pre zásluhy vykupiteľskej obety
Ježiša Krista a svätých získať úplné odpustky v prospech zosnulých:
– veriaci, ktorý v deň Spomienky na zosnulých nábožne navštívi kostol alebo
kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha),
môže získať úplné odpustky, ktoré je možné privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď
(krátko predtým/potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca
(Otčenáš, Zdravas, Sláva). Okrem toho vo všeobecnosti treba vylúčiť
akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno
získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa;
– veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za
zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v
očistci, raz denne od 1. do 8.11. Treba splniť aj ďalšie vyššie uvedené tri
podmienky a vylúčiť pripútanosť k hriechu. Jedna spoveď stačí na všetky
odpustky.
POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNE 1.11. 2017:
14:00h. – TARNOV, 14:30h. – ROKYTOV a o 15:00h. - MOKROLUH
 Aby aj naši chorí bratia a sestry mohli získať odpustky pre duše v očistci,
tak z toho dôvodu ich navštívim vo štvrtok 2. novembra po sv. omši, ktorá
bude v Tarnove ráno o 8:00. Začnem v Tarnove a skončím v Mokroluhu.
 V Tarnove, keďže v nedeľu 19.11. je odpust sv. Kataríny tak „Dobročinná
zbierka sv. Alžbety“ bude týždeň skôr teda 12.11. 2017.
 „ZBAV NÁS ZLÉHO“, tak znie názov seminára s otcom Jozefom
Marettom, ktorý sa uskutoční od 17. – 19. Novembra 2017, hotel Javorná,
Drienica. Bližšie info na plagáte na nástenke.
Tí, ktorí ste vyjadrili záujem o birmovku, môžete si vyzdvihnúť prihlášku
v sakristii a vyplnenú najneskôr do konca novembra 2017 ju odovzdať.
NOVEMBER 2017: ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY:
EVAJNELIZAČNÝ: Prosme, aby kresťania v Ázii slovami i skutkami
vydávali svedectvo o evanjeliu a tak napomáhali dialóg, pokoj a vzájomne
pochopenie najmä s veriacimi iných náboženstiev.
ÚMYSEL KBS: Aby nás svedectvo svätých pobádalo dokonalejšie
napodobňovať Krista, ktorý prišiel slúžiť a nie dať sa obsluhovať.

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

Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie“ (Jn 11,25).
Raniero Cantalamessa

Sviatky Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých majú niečo spoločné. Preto
nasledujú jeden za druhým. Aj odsek evanjelia je ten istý a ide v ňom o
blahoslavenstvá. Oba sviatky hovoria o druhom svete. Keby sme neverili v život po
smrti, nemalo by zmysel sláviť sviatok Všetkých svätých a ešte nezmyselnejšie by
bolo chodiť na cintorín. Veď koho by sme navštevovali a prečo by sme tam mali
zapaľovať sviečku a nosiť kvety? Všetko v tento deň nás pozýva k zamysleniu sa:
„Nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca!“ spieva sa v 90. žalme.
„Človek je ako na jeseň listy na stromoch“ (G. Ungaretti). Strom na jar opäť
rozkvitne, ale s novými listami. Aj svet po nás bude existovať naďalej, ale s inými
obyvateľmi. Je to aj s nami tak? Tu sa analógia pretrháva, pretože Ježiš nám prisľúbil:
„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie.“ To je veľká
výzva viery – nielen viery kresťanov, ale aj viery židov a moslimov, viery všetkých,
ktorí veria v osobného Boha. Viera veriacich nezbavuje strachu pred smrťou. Ona však
zmierňuje tento strach nádejou. V prefácii omše za zosnulých sa uvádza: „a hoci nás
zarmucuje neodvratný údel smrti, potešuje nás prísľub budúcej nesmrteľnosti.“
K tomu sa pridáva zarážajúce svedectvo, ktoré prichádza tiež z Ruska. V roku
1972 uverejnili v ilegálnom samizdate text – modlitbu, ktorá sa našla vo vrecku kabáta
vojaka Alexandra Zacepu. Tento vojak ju napísal niekoľko okamihov pred bojom, v
ktorom v druhej svetovej vojne stratil život. Tá modlitba znie:
„Počuj, ó Bože! Ani jediný raz v mojom živote som sa s tebou nerozprával.
Dnes však mám chuť sa s tebou tešiť. Vieš, odvtedy, čo som bol malé dieťa mi stále
hovorili, že neexistuješ – a ja hlupák som tomu veril. Nikdy som nepozoroval tvoje
diela. V túto noc som sa však z krátera od granátu zahľadel na hviezdne nebo. A
fascinovaný ich trblietaním som okamžite pochopil, aký strašný to môže byť omyl.
Neviem, ó, Bože, či mi podáš svoju ruku. Ale ja k tebe hovorím, a ty ma chápeš. Či nie
je zvláštne a pozoruhodné, že uprostred strašného pekla zažiarilo svetlo a ja som ťa
zbadal? Okrem tohto ti nemám už nič čo povedať. Som iba šťastný, pretože som ťa
spoznal. Okolo polnoci musíme zaútočiť, ale ja nemám strach, veď ty hľadíš na nás.
Už je tu signál! Musím ísť. Bolo to s tebou krásne. Chcem ti ešte povedať – a ty to vieš
– že ten boj bude tvrdý. Môže sa stať, že ešte v túto noc budem klopať na tvoje dvere. A
aj keď som doteraz nebol tvojím priateľom – keď prídem – vpustíš ma dovnútra? Čo sa
teraz deje? Vari plačem?
Ó, Bože, vidíš, čo sa mi stalo. Až teraz som začal jasne vidieť … Pozdravujem ťa,
Bože. Idem a zrejme sa už sotva vrátim. Komické, teraz mi už smrť nenaháňa nijaký
strach.“
http://www.knazi.sk/tag/spomienka-vernych-zosnulych/

Liturgický program v týždni od 30.10. 2017 do 5.11. 2017

PO 6.11.

PO 30.10.

UT 31.10.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH,
SLÁVNOSŤ-VIGÍLIA

SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH
SVÄTÝCH

ST 1.11.

SPOMIENKA NA
VŠETKÝCH VERNÝCH
ZOSNULÝCH

ROKYTOV

18:00

ZBP JOZEF,
MARGITA
(č.98)

MOKROLUH

8:00

ZA FARNOSŤ

TARNOV

9:15

K. HUTA

10:30

TARNOV

ROKYTOV

ŠT 2.11.

PI 3.11.

ZBP ROD.
HELENY

8:00

NA ÚMYSEL

17:00

† ADAM,
ŠTEFAN, MÁRIA
(č.61)

18:00

† ANTON, ANTON
(č.28)

TARNOV

17:00

† MIKULÁŠ,
MARGITA
(č.75)

PIATOK
30. TÝŽDEŇ
18:00

NA ÚMYSEL

31. NEDEĽA CEZ ROK,
VIGÍLIA

K. HUTA

17:00

† JÁN,
ZUZANA,
ANNA, JOZEF

31. NEDEĽA CEZ
ROK

TARNOV

8:00

ZBP A POĎ. ZA
BOŽIU POMOC
(č.90)

ROKYTOV

9:15

ZBP RUDOLF,
ANNA
(č.48)

MOKROLUH

10:30

NE 5.11.

UT 7.11.

ZA † Z ROD.
SEMANKOVEJ
(č.167)

ST 8.11.

† VERONIKA
(č.108)

TARNOV

17:00

MOKROLUH

18:00

STREDA
31. TÝŽDEŇ

K. HUTA

17:00

ZA FARNOSŤ

VÝROČIE POSVIACKY
LATERÁNSKEJ
BAZILIKY SVIATOK

ROKYTOV

17:00

† FRANTIŠEK
(č.41)

MOKROLUH

18:00

ZA † KŇAZOV
MARKO, JOZEF,
JÁN, ONDREJ

UTOROK
31. TÝŽDEŇ

ZA † Z ROD.
ZUBRÍKOVEJ
(č.90)

MOKROLUH

MOKROLUH

SO 4.11.

Liturgický program v týždni od 6.11. 2017 do 12.11. 2017

ZA † Z ROD.
TOMČÍKOVEJ,
ZAPACHOVEJ,
POTENGOVEJ
(č.200)

ŠT 9.11.

(č.167)

PI 10.11.

SV. LEVA VEĽKÉHO,
PAP. A UČ. CIRKVI,
SPOMIENKA

TARNOV

17:00

† MAGDALÉNA
(č.72)

SO 11.11.

32. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

ROKYTOV

14:30

SOBÁŠNA –
NEDEĽNÁ
SV. OMŠA ZA
NOVOMANŽELOV

32. NEDEĽA CEZ
ROK

MOKROLUH

8:00

TARNOV

9:15

† KŇAZ JOZEF,
† MÁRIA
(č.77)

K. HUTA

10:30

† MÁRIA

NE 12.11.

† MIROSLAV
(č.184)

