OZNAMY:
Od utorka 9. Mája budem prijímať úmysly sv. omší a s nimi aj milodar za
sv. omšu na mesiace júl až december 2017. Na filiálkach budem prijímať cez
týždeň - 20 min. vždy pred sv. omšou.
Vo farskom kostole budem prijímať úmysly s milodarmi cez týždeň vždy po
sv. omši vo farskej kancelárii.
Dovoľujeme si pozvať všetkých zdravotníckych pracovníkov Vašej
farnosti, v mene Rady pre pastoráciu v zdravotníctve KBS a jej predsedu,
otca biskupa Milana Lacha, na 2. Celoslovenskú púť zdravotníkov. V tomto
roku sa púť uskutoční v Levoči v termíne 2.-3. júna 2017. Pre zdravotníkov a
ich rodiny bude pripravený aj sprievodný program.
Bližšie info: www.bioetika.kbs.sk,
e-mail-(ubytovanie v Levoči)- tajomnik@bioetika.kbs.sk,
e-mail (organizačné veci) – jana.viznerova@gmail.com
 V Kružľovskej Hute v sobotu 13. mája 2017 dopoludnia o 10:00hod. bude
večeradlo s Pannou Máriou a po ňom bude sv. omša cca 10:45, ktorú budú
sláviť vdp. Ján Andrejov a vdp. Juraj Sitarčík. Srdečne ste všetci pozvaní.

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

Z Príhovoru pápeža Františka pri veľkonočnom požehnaní
Dnes na celom svete Cirkev nanovo ohlasuje úžasom naplnenú zvesť
prvých učeníkov: „Ježiš vstal z mŕtvych!“ – „Naozaj vstal, ako predpovedal!“
Starobylý sviatok Veľkej noci, pamiatka oslobodenia židovského národa
z otroctva, tu dosahuje svoje naplnenie: svojím vzkriesením nás Ježiš Kristus
oslobodil z otroctva hriechu a smrti a otvoril nám prechod do večného života.
My všetci, keď dovoľujeme vládnuť hriechu, strácame správnu cestu
a blúdime ako stratené ovce. No sám Boh, náš Pastier, prišiel, aby nás hľadal;
a aby nás zachránil, znížil sa až po pokorenie kríža. A dnes môžeme
ohlasovať: „Dobrý Pastier, ktorý dal život za svoje ovečky a neváhal za ne
podstúpiť smrť na kríži, vstal z mŕtvych. Aleluja!“.
Cez všetky veky sa vzkriesený Pastier neunavuje hľadať nás, svojich
bratov, zblúdených na púšťach sveta. A znakmi umučenia – ranami svojej
milosrdnej lásky – nás priťahuje na svoju cestu, cestu života. Aj dnes berie na
svoje plecia mnohých našich bratov a sestry utláčaných zlom v jeho rôznych
formách.
Vzkriesený Pastier ide hľadať tých, ktorí blúdia v labyrintoch samoty
a vytesnenia na okraj; ide im v ústrety prostredníctvom bratov a sestier, ktorí sa
dokážu priblížiť s úctou a nežnosťou a dať pocítiť tým osobám jeho hlas, ten
nezabudnuteľný hlas, ktorý ich volá k priateľstvu s Bohom.
Berie na svoje plecia tých, čo sú obeťami starých i nových otroctiev:
neľudských prác, nezákonného obchodovania, zneužívania a diskriminácie,
ťažkých závislostí. Berie na svoje plecia deti a dospievajúcich, ktorí sú
pozbavení bezstarostnosti a potom zneužívaní; i tých, čo majú zranené srdce pre
násilie podstupované vo vnútri múrov vlastného domu.
Drahí bratia a sestry, tento rok ako kresťania všetkých vyznaní sme
slávili Veľkú noc spoločne. Zaznieva tak jedným hlasom v každej časti zeme to
najkrajšie posolstvo: „Pán naozaj vstal z mŕtvych, ako predpovedal!“ On, ktorý
zvíťazil nad temnotami hriechu a smrti, nech daruje pokoj našim dňom.
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/16/pr%C3%ADhovor_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_pri_ve%C4%BEkono%C4%8Dnom_urbi_et_or bi/1306132

Liturgický program v týždni od 8.5. 2017 do 14.5. 2017

Liturgický program v týždni od 15.5. 2017 do 21.5. 2017

PO 8.5.
PO 15.5.
UT 9.5.

ST 10.5.

ŠT 11.5.

PI 12.5.

SO 13.5.

UTOROK PO
4. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

18:00

ŠTVRTOK PO
4. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

PIATOK PO
4. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

† MAGDALÉNA
(č.72)

K. HUTA

17:00

ZBP
NOVOMANŽELOV
KOŽLEJOVÝCH

MOKROLUH

18:00

† ANTON, ANTON

STREDA PO
4. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

ROKYTOV

8:00

† JÁN, MARGITA
(č.44)

MOKROLUH

18:00

ZA FARNOSŤ

TARNOV

17:00

† KŇAZ JOZEF
(č.77)

BLAHOSLAVENEJ
PANNY MÁRIE
FATIMSKEJ

K. HUTA

5. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA, VIGÍLIA

ROKYTOV

5. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

NE 14.5.

TARNOV

UT 16.5.

SV. JÁNA
NEPOMUSKÉHO,
KŇAZA
A MUČENÍKA,
SPOMIENKA

ST 17.5.

STREDA PO
5. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

18:00

ZBP PETER,
MÁRIA (č. 62)

MOKROLUH

8:00

ZBP A DAR ŽIVEJ
VIERY PRE ANNU
A DETI S RODINOU
(č.40)

TARNOV

9:15

† PAVEL, ANNA,
JOZEF (č.64)

K. HUTA

10:30

ZBP ALENA

18:00

K. HUTA

17:00

† VINCENT,
PAVLÍNA

MOKROLUH

18:00

ZBP ANNA,
JOZEF „60“
(č.125)

ROKYTOV

18:00

ZA † Z ROD.
ČUPOVEJ (č.41)

TARNOV

17:00

† JOLANA,
ANDREJ (č.62)

MOKROLUH

18:00

† ANNA (č. 103)

6. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA, VIGÍLIA

K. HUTA

18:00

† MAGDALÉNA

6. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

TARNOV

8:00

† JÁN, MÁRIA
(č.13)

ROKYTOV

9:15

† FRANTIŠEK
(č.41)

MOKROLUH

10:30

ZBP ROD.
OSLACKEJ
(č. 184)

ŠT 18.5.

ŠTVRTOK PO
5. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

PI 19.5.

PIATOK PO
5. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

10:00- VEČERADLO
S PANNOU MÁRIOU
10:45 - SV. OMŠA

SO 20.5.

ZBP ROD.
PANGRÁCOVEJ,
KARAFOVEJ
(č. 105)

TARNOV

NE 21.5.

