OZNAMY:
 Vzhľadom na pandémiu (vyhlásený núdzový stav – 45 dní) a nové
opatrenia o ktorých už určite viete platí nasledovné: V kostole na sv. omši
môže byť prítomných max. 50 ľudí a to vrátane kňaza s miništrantmi
a kostolníkmi. Priznám sa, že sám neviem ako by bolo najlepšie to urobiť,
aby to bolo čo najspravodlivejšie. Predovšetkým platí znova dišpenz
od nedeľnej účasti na nedeľných sv. omšiach. Pochopiteľne je potrebné sa
ich zúčastniť prostredníctvom rádia či televízie. Televízia Lux bude vysielať
sv. omše počas týždňa pondelok – sobota o 7:00hod a o 18:30hod a v nedeľu
o 10:00hod. a o 18:30hod. Samozrejme otcovia biskupi prosia hlavne
starších a tých, ktorí majú nejaké vážne ochorenia, aby radšej zostali doma a
zúčastnili sa na bohoslužbách doma. Čo sa týka našich chrámov a účasti na
sv. omši kostol bude otvorený max. pol hodiny pred sv. omšou (vtedy sa
modlime sv. ruženec), myslím že najskôr by mali byť na sv. omši tí, za
ktorých je obetovaná sv. omša alebo ktorí dali na sv. omšu či už za živých či
zosnulých, avšak mali by byť v kostole medzi prvými pred sv. omšou, aby
potom aj ostaní nemuseli čakať pred kostolom. Prosím kurátorov, aby boli
pred vstupom do kostola a ozaj svedomite a zodpovedne rátali, aby počet
neprekročil 50 osôb. Na uľahčenie: v predsieni každého kostola bude košík
s číslami od 1 do 50, každý kto vojde vezme si jedno číslo a vo vnútri
kostola bude ďalší košík, kde to číslo vloží naspäť. Ako náhle už nebudú
žiadne čísla v predsieni, znamená to, že v kostole je už taký počet ľudí ako je
max. povolený. Preto prosím ostaných, aby rešpektovali tieto pokyny
a vrátili sa domov. Nemali by sme byť ani pred kostolom. Viem, ťažko sa mi
to píše, ale musíme zvládnuť tieto predpisy zodpovedne a v pokoji. Sv. omše
budú úplne tiché čiže bez spevu a hrania ako aj naše kňazské príhovory majú
byť skrátené. Pochopiteľne stále platí, aby kurátori či miništranti dávali
vstupujúcim do kostola dezinfekciu na ruky, aby sa dezinfikovali kostoly po
skončení sv. omše, hlavne podlahy, lavice a kľučky na dverách.
 Modlitba sv. ruženca počas týchto opatrení môže byť a teda o to viac
prosím, aby ste sa modlili v našich kostoloch sv. ruženec aj keď nie je v ten
deň sv. omša s dodržaním max. 50 ľudí a všetkých ostaných opatrení
modliac sa aj za našu farnosť a hlavne aj za tých, ktorí sú zasiahnutý týmto
vírusom aj v našej farnosti, aby vedeli, že sme s nimi, že na nich myslíme
a to zvlášť pred Bohom a našou Nebeskou Matkou ružencovou Pannou
Máriou. Ak by sa niečo ohľadom pobožností zmenilo budem informovať.
 Spovedať budem ako doteraz počas týždňa pol hodiny pred sv. omšou.
 Vo farskom kostole v Mokroluhu bude dodatočná nedeľná sv. omša
v sobotu s platnosťou na nedeľu o 18:00hod. Samozrejme tí, ktorí na nej
budú už prosím, aby v nedeľu na ďalšiu nešli.
 V piatok po sv. omši srdečne pozývam na biblické „stretko“ na faru.
 Zbierka + zvonček za mesiac september 2020: Mokroluh: 326,50€,
Rokytov: 272,62 €, Tarnov: 528,36€ a K.Huta: 386,78€. Pán Boh zaplať
za vaše milodary.

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

MISIJNÁ NEDEĽA 18.10. 2020
PÁN OD TEBA OČAKÁVA SVEDECTVO, KTORÉ NIKTO INÝ NEMÔŽE DAŤ NAMIESTO TEBA

Boh chce, «aby boli všetci ľudia spasení», píše Pavol; «choďte teda,
a učte všetky národy» žiada Ježiš v Evanjeliu. Pán neoblomne opakuje
slovo všetci. Vie, že my tvrdohlavo opakujeme „moje“ a „naše“: moje veci, náš
ľud, naše spoločenstvo..., a on sa neunaví opakovať: „všetci“. Všetci, pretože
nikto nie je vylúčený z jeho srdca, z jeho spásy; všetci, aby naše srdce išlo
ponad ľudské colnice, ponad protekcionárstvo založené na egoizme, ktoré sa
Bohu nepáči. Všetci, lebo každý je vzácnym pokladom a zmyslom života je
darovať tento poklad ostatným. Toto je misia: vystupovať na horu, aby sme sa
modlili za všetkých a zostupovať z nej, aby sme sa darovali všetkým.
Vystupovať a zostupovať: kresťan je teda neustále v pohybe, stále
vychádza. Choďte je i Ježišov príkaz v Evanjeliu. Každý deň stretávame mnoho
ľudí, ale – môžeme si položiť otázku – kráčame v ústrety ľuďom, ktorých
stretáme? Vzťahujeme na seba Ježišovo pozvanie alebo si robíme po svojom?
Všetci očakávajú niečo od ostatných, kresťan však ide smerom k ostatným.
Ježišov svedok nikdy nie je ten, komu majú byť ostatní dlžní svoje uznania, ale
sám je dlžníkom lásky voči tomu, kto ešte nepozná Pána. Ježišov svedok kráča
v ústrety všetkým, nielen tým svojim, tým zo svojej skupinky. Ježiš hovorí aj
tebe: „Choď, nepremárni príležitosť svedčiť!“ Brat, sestra, Pán od teba očakáva
to svedectvo, ktoré nikto iný nemôže vydať namiesto teba. «Kiež dokážeš
spoznať, ktoré je to slovo, ten odkaz Ježiša, ktorý Boh chce povedať svetu
tvojím životom, […] aby sa tvoje vzácne poslanie nepremárnilo». Aké pokyny
nám Pán dáva, aby sme sa vydali ku všetkým? Jeden jediný a veľmi
jednoduchý: učte, robte učeníkmi. Ale pozor: jeho učeníkmi, nie našimi. Cirkev
ohlasuje dobre len ak žije ako učeníčka. A učeník každý deň nasleduje svojho
Majstra a zdieľa spolu s ostatnými radosť z toho, že je učeníkom. Nie
podmaňovaním, nenanucovaním, získavaním prozelytov, ale dosvedčovaním,
stavajúc sa na rovnakú úroveň, učeníci s učeníkmi, ponúkajúc s láskou tú lásku,
ktorú sme prijali. Toto je misia: darovať veľkou mierou čistý vzduch tomu, kto
žije ponorený do znečistenia sveta; prinášať na zem ten pokoj, ktorý nás naplní
radosťou zakaždým, keď stretávame Ježiša na vrchu, v modlitbe; ukazovať
svojím životom a nakoniec aj slovami, že Boh miluje všetkých a nikdy sa nikým
neunaví. Drahí bratia a sestry, každý z nás má misiu, každý z nás „je misiou na
tejto zemi“. Sme tu, aby sme svedčili, žehnali, utešovali, pozdvihovali,
odovzdávali Ježišovu krásu. Ježiš od teba veľa očakáva!
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-10/homilia-papeza-na-svetovy-den-misii.html

Liturgický program v týždni od 5.10. 2020 do 11.10. 2020
PO 5.10.

PONDELOK 27. TÝŽDEŇ

UT 6.10.

UTOROK
27. TÝŽDEŇ

RUŽENCOVEJ
PANNY MÁRIE
SPOMIENKA

Liturgický program v týždni od 12.10. 2020 do 18.10. 2020
PO 12.10.

TARNOV

18:00

† CYRIL, JURAJ,
DUŠAN,
HELENA, ANNA
(č.76)

K. HUTA

17:00

† JÁN, ANNA,
JÁN (č.207)

MOKROLUH

18:00

† JÁN, PAVLÍNA
(č.105)

17:00

† MÁRIA, JÁN,
MÁRIA,
ANDREJ (č.70)

UT 13.10.

PONDELOK 28. TÝŽDEŇ

TARNOV

17:00

† MARGITA
(č.22)

MOKROLUH

18:00

ZBP MÁRIA
„50“ ROKOV
ŽIVOTA (č.176)

K. HUTA

18:00

† ANNA, JÁN
(č.9)

ROKYTOV

18:00

† AGNESA
1. VÝR.
(č.41)

TARNOV

17:00

† ANNA (č.76)

MOKROLUH

18:00

† ŽOFIA (č.114)

ROKYTOV

17:00

ZA FARNOSŤ

MOKROLUH

18:00

MOKROLUH

8:30

NA ÚMYSEL
ZBP ANNA
A DETI
S RODINAMI
(č.40)

UTOROK
28. TÝŽDEŇ

ST 7.10.

ROKYTOV
ŠT 8.10.

ŠTVRTOK
27. TÝŽDEŇ
TARNOV

PI 9.10.

PIATOK
27. TÝŽDEŇ

MOKROLUH

18:00

17:00

STRETNUTIE
S BOŽÍM SLOVOM

SO 10.10.

NE 11.10.

ZBP VINCENT
„55“ ROKOV
ŽIVOTA
(č.142)

TARNOV

17:00

ZA FARNOSŤ

ZBIERKA PRE NAŠE KOSTOLY

MOKROLUH

18:00

NA ÚMYSEL

K. HUTA

8:30

† KŇAZ MARKO
(č.205)

ZBIERKA PRE NAŠE KOSTOLY

ROKYTOV

9:30

MOKROLUH

10:30

ŠT 15.10.

STREDA
28. TÝŽDEŇ
SV.TERÉZIE OD
JEŽIŠA, PANNY A UČ.
CIRKVI SPOMIENKA

ZA† Z ROD.
LAZUROVEJ,
KNAPOVEJ
(č.44)

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

ST 14.10.

ZBP ROD.
NOVÁKOVEJ,
KAŠČÁKOVEJ
ČUPOVEJ (č.129)
† LADISLAV
(č.172)

PI 16.10.

SO 17.10.

PIATOK
28. TÝŽDEŇ

29. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA
29. NEDEĽA CEZ
ROK
MISIJNÁ NEDEĽA
ZBIERKA NA MISIE

NE 18.10.

TARNOV

9:30

ZBP „50“
ROKOV MANŽ.
ŽIVOTA JOZEF
A MARGITA
(č.92)

K. HUTA

10:30

† KŇAZ JÁN
ZUBRICKÝ

