OZNAMY:

 OPATRENIA: Od pondelka 16.11. 2020 máme dovolené sláviť sv.
omše s väčším počtom veriacich t.j. okolo 50% kapacity kostola v našom prípade za normálnych okolností sa do kostola zmestí:
v Mokroluhu okolo 170 ľudí takže počet na tieto dní je okolo 85 ľudí,
v Rokytove je kapacita okolo 110 ľudí takže počet na tieto dní je
okolo 55 ľudí, v Tarnove je kapacita okolo 140 ľudí takže v týchto
dňoch môže byť max. 70 ľudí a v K. Hute je kapacita za normálnych
okolností okolo 100 ľudí takže teraz môže byť na sv. omši okolo 50
ľudí. Prosím kurátorov, aby všade dohliadli na dodržiavanie všetkých
hygienických predpisov, pred vstupom aby bola dezinfekcia na ruky,
každý mal rúško, v kostole sedieť šachovnicovo – každé druhé miesto
nech je voľné a taktiež dezinfekcia celého kostola po každej sv. omši –
hlavne lavíc, kľučky dverí atď. Kostol nech je aspoň 40 min. pred
začiatkom otvorený – na modlitbu sv. ruženca zvlášť za odvrátenie
pandémie. Samozrejme naďalej platí dišpenz od nedeľnej účasti na sv.
omši ako aj odporúčanie pre starších a chorých, aby sa zúčastnili sv.
omší cez vysielanie rádia či televízie.
SPOVEĎ: Každý deň v týždni budem spovedať pol hodiny pred sv.
omšou.
 Úmysly sv. omší: Od utorka 17.11. 2020 po sv. omši v sakristii
budem prijímať úmysly s milodarom na ďalší polrok – teda na január
2021 až jún 2021. V K. Hute v stredu po sv. omši, v Rokytove vo
štvrtok po sv. omši, v Tarnove v sobotu po sv. omši a v Mokroluhu
v utorok a piatok po sv. omši vo farskej kancelárii.
 Na nedeľu Krista Kráľa 22.11. 2020 po sv. omšiach bude
pobožnosť, ktorá je spojená s možnosťou získať plnomocné odpustky.
Kto sa na sviatok Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní
modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky. (Ench. Indulgentiarum,
concessio 2.)
 V stredu 25.11. 2020 v Tarnove bude odpustová slávnosť ku cti sv.
Kataríny.
 Na prvú adventnú nedeľu ako aj v sobotu na vigíliu prvej adventnej
nedele budem požehnávať pri každej sv. omši adventné vence.
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MOKROLUH 52, 086 01
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Správca farnosti: Marcel Záleha

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA Mt 25, 31-46

Ľudstvo sa skladá z dvoch skupín ľudí: „raz narodených“ a
„dvakrát narodených“. Raz narodení sú tí, ktorí opustili matkino lono s
plačom, dvakrát narodení sú tí, ktorí sa „narodili z Boha“ a stali sa
účastnými nielen na prirodzenosti svojich rodičov ale aj na prirodzenosti
Boha. Boh nie je Bohom mŕtvych vecí, ale obnovených vecí. Nemení ideál,
aby zapadal do spôsobu života ľudí, ale mení ich spôsob života, aby im dal
ideál. Len človek, ktorý sa rozhodne žiť pre seba, zostáva v hrobe. Žiadne
sebazaprenie neostáva bez vzkriesenia ducha. Posledné lono, cez ktoré
prechádzame, je lono času, aby sa narodila večnosť. Je to Golgota, ktorá nás
individualizuje bez ohľadu na to, ako sme sa v živote prispôsobovali. Tu
vystúpime z radu, keď zavolajú naše meno. Urobí sa čiara pod súčet dní a
tento ústrižok nesieme na súd. Počas nášho života mnohé naše rozhodnutia
neboli dokonalé, lebo telo, čas a momentálne výhody skomplikovali
problémy. Ale keď vypustia vtáča z klietky, lieta. Tak aj pri smrti krídla
ducha človeka vo svetle jeho predchádzajúcich milostí urobia posledné a
záverečné rozhodnutie, či je za Krista alebo proti Kristovi.
Fulton J. Sheen, V plnosti čau.
Nie je to veda, čo vykupuje človeka. Človek je vykúpený
prostredníctvom lásky. Ten, kto nepozná Boha, i keď môže mať rôzne
nádeje, v podstate je bez nádeje, bez veľkej nádeje, ktorá podopiera celý
život. Vzťah s Ježišom je však vzťah s tým, ktorý dal sám seba ako výkupné
za nás všetkých. Byť v spoločenstve s ním nás začleňuje do jeho bytia „pre
všetkých“ a to sa stáva aj spôsobom nášho bytia. On nás angažuje za
druhých a len v spoločenstve s ním tu možno skutočne byť pre druhých, byť
pre všetkých.
Benedikt XVI. Spe salvi, 27-29
Všetci túžime po večnej blaženosti v Božej prítomnosti, ale túto
blaženosť sme schopní prežívať už teraz – práve v tejto chvíli môžeme byť
šťastní s Bohom. Aby sme s ním boli šťastní už teraz, musíme: milovať tak,
ako miluje On; pomáhať tak, ako pomáha On; dávať tak, ako dáva On, slúžiť
tak, ako slúži On, zachraňovať tak, ako zachraňuje On; byť s ním
dvadsaťštyri hodín denne, dotýkať sa ho v jeho biednom preoblečení.
Bl. Matka Terézia, Písané srdcom
http://gavenda.sk/index.php?page=article&article_id=188

Liturgický program v týždni od 16.11. 2020 do 22.11. 2020
PO 16.11.

PO 23.11.

PONDELOK 33. TÝŽDEŇ

SV. ALŽEBTY
UHORSKEJ
SPOMIENKA

TARNOV

17:00

UT 17.11.
MOKROLUH

ST 18.11.

ŠT 19.11.

STREDA
33. TÝŽDEŇ

ŠTVRTOK
33. TÝŽDEŇ

17:00

† JOZEF, ANNA,
VASIĽ, JÚLIA
(č.188)

ROKYTOV

17:00

† HELENA,
JOZEF, JÁN
(č.90)

34. NEDEĽA NEDEĽA KRISTA
KRÁĽA - VIGÍLIA

34. NEDEĽA –
NEDEĽA KRISTA
KRÁĽA
NE 22.11.

17:00

PIATOK
33. TÝŽDEŇ
MOKROLUH

SO 21.11.

18:00

† ANNA, PETER,
VERONIKA,
KATARÍNA
(č.76)
ZA † Z ROD.
ZAPACHOVEJ,
TOMČÍKOVEJ,
POTENGOVEJ
(č.200)

K. HUTA

TARNOV
PI 20.11.

Liturgický program v týždni od 23.11. 2020 do 29.11. 2020

TARNOV

MOKROLUH

ROKYTOV

K. HUTA

18:00

17:00

8:00

9:15

10:30

† MARGITA
1. VÝR. (č.18)
ZA † Z ROD.
BABEJOVEJ,
GRIBUSOVEJ
(č.142)
ZBP ROD.
ROPJAKOVEJ,
PEKAROVEJ,
BUTLEROVEJ
(č.86)

UT 24.11.

† KŇAZ JÁN

SV. ONDREJA
DUNG-LAKA
A SPOLOČ.,MUČ.
SPOMIENKA

K. HUTA

17:00

† JOZEF, MÁRIA
(č.159)

MOKROLUH

18:00

† KŇAZ MARKO
(č.142)

TARNOV

17:00

† JOZEF, JÁN,
ADAM, MÁRIA
(č.120)

ROKYTOV

17:00

TARNOV

17:00

SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
PANNY A MUČ.
TARNOV ODPUSTOVÁ
SLÁVNOSŤ

ST 25.11.

ŠT 26.11.

PI 27.11.

SO 28.11.

ŠTVRTOK
34. TÝŽDEŇ

PIATOK
34. TÝŽDEŇ

1. ADVENTNÁ
NEDEĽA - VIGÍLIA
1. ADVENTNÁ
NEDEĽA

ZA FARNOSŤ

† FERDINAND,
BOŽENA (č.85)

PONDELOK 34. TÝŽDEŇ

NE 29.11.

† ADAM,
ZUZANA, JÁN,
MÁRIA (č.24)
† JOLANA,
ANDREJ (č.62)
ZA † Z ROD.
SEMANKOVEJ,
HARŇÁKOVEJ,
FELEDIKOVEJ
(č.166)
ZBP ROD.
HOROVČÁKOVEJ
(č.39)

MOKROLUH

18:00

ROKYTOV

17:00

K. HUTA

8:30

ZA FARNOSŤ

TARNOV

9:30

† ANNA, JURAJ,
ZUZANA, ADAM
(č.90)

MOKROLUH

10:30

ZBP FRANTIŠEK
S ROD. (č.142)

