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PROGRAM: 6.1.2014 – 12.1.2014
Zjavenie Pána Kružľovská Huta
Slávnosť
Prikázaný sviatok Mokroluh

18.00

Piatok

Utorok

Tarnov

Streda

17.00

Štvrtok po Zjavení Pána

Sobota

9.30

Kružľovská Huta

Streda po Zjavení Pána Rokytov

Piatok po Zjavení Pána Mokroluh

Mokroluh

Požehnanie domov: Mokroluh
– nahlásené príbytky, ktoré
chcete dať požehnať.

+ Glitta František

18.00

18.00

Nedeľa Krstu Krista Pána Rokytov

V pondelok je prikázaný sviatok
Zjavenie Pána. Pri omšiach
požehnáme Trojkráľovú vodu.

8.00

Tarnov

Kružľovská Huta
Nedeľa

8.00

11.00

Utorok po Zjavení Pána

Nedeľa Krstu Krista Pána
Vigília

10.00

Rokytov - ODPUST

Štvrtok

Pondelok

Tarnov (Redempt.)

8.00
9.30
11.00

Požehnanie domov: Tarnov
Tohtoročné Trojkráľové
požehnanie rodín v Tarnove
bude spojené so zbierkou na
organ v Tarnove. Požehnávať
budeme v sobotu od 9.00.
Pán Boh zaplať za Vaše
milodary.
+ Knapova Zuzana 45
Požehnanie domov: Rokytov
– nahlásené príbytky, ktoré
chcete dať požehnať.
Požehnanie domov: Kr. Huta
– nahlásené príbytky, ktoré
chcete dať požehnať.

ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
1/2014

Pápeži o utrpení Panny Márie:
Mária pod krížom a blízko zomierajúceho syna spája svoju bolesť
s bolesťou Syna a ukazuje nám Božiu lásku silnejšiu ako smrť. Jej
bolesť je plná viery a lásky. (Benedikt XVI.)
Mária sa - vidiac utrpenie svojho Syna - zveruje do Božích rúk. Vie,
že na kríži prelial Kristus všetku svoju krv za oslobodenie ľudstva
z otroctva hriechu. (Benedikt XVI.)
Panna Mária verila v Pánovo slovo a nestratila svoju vieru ani keď
hľadela na svojho zavrhnutého, zhanobeného a ukrižovaného syna.
Zotrvala blízko Ježiša do konca, trpiac a v modlitbách. A zazrela
žiarivý úsvit jeho zmŕtvychvstania. (Benedikt XVI.)
Mária môže byť právom Matkou každej útechy a pomoci. Matkou, na
ktorú sa môže odvážiť ktokoľvek obrátiť v akejkoľvek núdzi,
slabosti či vlastného prehrešenia. Pretože ona chápe všetko a pre
všetkých a je pre všetkých otvoreným zdrojom tvorivej lásky.
(Benedikt XVI.)
Čím je niekto bližšie k Bohu, tým bližšie je aj k človeku. Máriina
úplná blízkosť k Bohu v hodine Kríža je dôvodom jej veľkej
blízkosti k ľuďom. (Benedikt XVI.)
Ako súcitná Matka je Mária predobrazom a stálou podobizňou
svojho Syna. Aj v obraze Bolestnej Matky, zdieľajúcej bolesť i lásku,
sa odráža obraz Nepoškvrnenej. Jej srdce sa rozširuje bytostnou
blízkosťou a vnímavosťou voči Bohu , v nej sa k nám priblížila
Božia dobrota, veľmi sa k nám priblížila. Tak stojí Mária pred nami
ako znamenie útechy, povzbudenia a nádeje. (Benedikt XVI.)
Mária je pod krížom hlboko osobne prepojená s poslaním Ježiša
Krista, cez svoje materinské utrpenie má spoluúčasť na jeho
spasiteľskom diele. (Benedikt XVI.)
 Panna Mária, spojená so Synom pokrvným zväzkom a materinskou
láskou, tam pod krížom prežívala s ním osobitné zjednotenie
v utrpení. Iba ona napriek bolesti svojho materinského srdca vedela,
že toto utrpenie má zmysel. Mala - napriek všetkému - dôveru, že sa

uskutočňuje prastarý prísľub: Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou
a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape
hlavu a ty mu zraníš pätu (Gn 3, 15). (bl. Ján Pavol II)
Úmysel ružencového desiatku na mesiac január:

Za rodičov a ich deti ohrozené ťažkou chorobou
Výroky osobností o ruženci:
Ak niekoho chcete obrátiť, naučte ho ruženec. (Fulton Sheen)
 Držte sa ruženca silne ako brečtan stromu. Pretože bez Panny
Márie sa nedokážeme udržať na nohách. (Matka Tereza z Kalkaty)
Z homílie Svätého Otca Jána Pavla II. v Šaštíne, 1. júla 1995:
„Je dobre, keď máte vo svojej veľkej slovenskej rodine
Matku, ktorej možno dôverovať a zveriť jej všetky bolesti a nádeje.
Na tomto mieste ju uctievate ako Sedembolestnú, ako Matku,
ktorej srdce bolo pod krížom prebodnuté siedmimi mečmi bolesti,
ako to zdôrazňuje tradícia.“

Z homílie sekretára Kongregácie pre východné cirkvi Cyrila
Vasiľa v Šaštíne, 15. septembra 2013.
„Nechaj svoje slzy splynúť a zmiešať sa s Máriinými
slzami a vo svojej bolesti ju objím a nechaj sa ňou objať a pros
ju, Matku Sedembolestnú, o dar nového života – nového života
pre teba, o dar žiť nanovo a inak. Smrť nebola tým posledným
slovom na ceste tejto Matky a jej Syna a nemusí byť ani na
tvojej. Hrob duše nemusí ostať zapečatený naveky. Na tretí
deň, v Kristov deň, Božia sila môže odvaliť kameň z hrobu a
dať tvojej duši novú slobodu, nový život!“
Z telegramu zaslaného Svätému Otcovi z púte na Mariánskej
hore v Levoči, 7. júla 2013:
"Máme pevnú nádej, že pod ochranou patrónky Slovenska
- Sedembolestnej Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda, si na
Slovensku aj v týchto pohnutých časoch, napriek rôznym
škodlivým vplyvom, uchováme dedičstvo otcov - vzácny poklad
katolíckej viery, ktorý aj vďaka Roku viery nanovo
odkrývame."

Sviatkom Krstu Krista Pána
(12.1.2014) sa končí
Vianočné obdobie.
Od pondelka, 13.1.2014 sa začína
CEZROČNÉ OBDOBIE pred
Pôstnym obdobím.

...........................
Oznámenie dňa Veľkej noci
Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa
bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V
rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame
tajomstvá spásy. Centrom celého liturgického roka je

posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a
vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú
noc - v tomto roku 20. apríla 2014 .
V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá
Cirkev sprítomňuje
túto veľkú udalosť spásy, v ktorej Kristus premohol hriech
a smrť.
Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:
Popolcová streda – začiatok Pôstneho obdobia, 5.
Marca,
Nanebovstúpenie Pána, 29. Mája,
Zoslanie Ducha Svätého, 8. Júna,
Prvá adventná nedeľa, 30. novembra.
Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých
i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých
Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.
Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde,
Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov.
Amen.

