OZNAMY:
 Od pondelka 18.10. 2021 náš bardejovský okres prechádza do čiernej
farby, čo sa týka pandémie. A teda aj ohľadom bohoslužieb platia nové
usmernenia a to: v kostole môže byť maximálny počet 100 plne
zaočkovaných ľudí. Vnútro kostola je aj sakristia ako aj predsieň kostola.
Taktiež platí, aby každý účastník pred každou sv. omšou odovzdal kontakt
na seba: meno, priezvisko a tel. číslo ako aj prísne dodržiaval všetky
opatrenia: či už dezinfekcia, respirátory a ostatné.
 V pondelok 18. októbra 2021 srdečne pozývam všetkých v celej našej
farnosti do všetkých našich kostolov na spoločnú modlitbu sv. ruženca ale
v tento deň zvlášť všetky detí, pretože v tento deň chceme sa zapojiť do
výzvy a prosby sv. pátra Pia „milión detí sa modlí ruženec“ za pokoj, mier
vo svete a obrátenie a návrat k nebeskému Otcovi. Síce táto modlitba v tento
deň by sa mala modliť doobeda o 9:00hod. (kde sa dá, aby ste sa mohli
modliť v tento čas s deťmi tak povzbudzujem), ale keďže detí sú v tento deň
v škole, tak modlitba detí bude v našich kostoloch tak ako obvykle vo
večerných hodinách. Prosím, aby ste zorganizovali detí a spolu s nimi sa
modlili. Ďakujem už teraz veľmi pekne za túto vašu modlitbu.
 Mokroluh: vo štvrtok 21.10. bude v našom kostole slávnosť našej patróny
sv. Uršule. Vzhľadom na pandemickú situáciu a to že mnohí nemôžu byť
v kostole, samozrejme že odpustová slávnosť bude aj v samotný deň (štvrtok
21.10.) ako aj v nedeľu (24.10.) ale práve pre opatrenia v takom našom
farskom domácom - rodinnom kruhu so všetkými opatreniami. Teda vo
vnútri kostola max. 100 ľudí – plne zaočkovaných. Srdečne vás všetkých
pozývam z celej našej farnosti a snáď bude aj pekné počasie, aby sa dalo byť
aj vonku pre tých, ktorí chcete prísť.
 Úmysly spolu s milodarom na január 2022 až jún 2022 budem prijímať od
pondelka 18.10. 2021. Tento týždeň: Mokroluh: v sakristii po sv. omši a na
filiálkach pred sv. omšou v sakristii. Z toho dôvodu, že budem prijímať
úmysly tak tento týždeň na filiálkach spovedať nebudem. Vo farskom
kostole keďže sa blíži odpustová slávnosť spovedať budem pol hodiny pred
sv. omšou a úmysly budem prijímať po sv. omši.
 V noci z 30. na 31. októbra 2021, sa mení čas. O 03:00 hodine letného
času posúvame na 02:00 hodinu stredoeurópskeho č asu.

FARNOSŤ SV. URŠULE
MOKROLUH 52, 086 01
mokroluh@rimkat.sk
0940 616 710
Správca farnosti: Marcel Záleha

SV. JOZEF – POSLUŠNÝ OTEC

Podobne ako Boh zjavil svoj plán spásy Márii, vyjavil svoje plány aj Jozefovi.
Urobil to v snoch, ktoré sú v Biblii – rovnako ako u všetkých starých národov –
považované za jeden z prostriedkov, ktorými Boh zjavuje svoju vôľu. Jozef sa veľmi
trápil ohľadom nepochopiteľného Máriinho tehotenstva. Nechcel ju „vystaviť potupe“,
ale rozhodol sa ju „potajomky prepustiť“. V prvom sne mu anjel pomôže vyriešiť jeho
vážnu dilemu: „Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z
Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z
hriechov“. Jozef hneď reaguje: „Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov
anjel“. Poslušnosť mu pomohla vyriešiť jeho problém a zachrániť Máriu. V druhom sne
anjel prikazuje Jozefovi: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a
zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil“.
Jozef neváha poslúchnuť, bez ohľadu na ťažkosti, ktoré ho čakajú: „On vstal, vzal za
noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti“. V
Egypte Jozef s dôverou a trpezlivo čakal, kedy mu anjel dá sľúbený pokyn na návrat do
domoviny. Hneď ako mu v treťom sne Boží posol nariadi – po tom, čo ho informoval o
smrti tých, čo chceli dieťa zabiť –, aby vstal, vzal so sebou dieťa i jeho matku a vrátil sa
do izraelskej krajiny, Jozef znova bez váhania poslúchne: „On vstal, vzal dieťa i jeho
matku a vrátil sa do izraelskej krajiny“. Avšak na spiatočnej ceste, „keď sa dopočul, že v
Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne,
odobral sa do galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret“.
Evanjelista Lukáš zasa hovorí, že Jozef podstúpil dlhú a namáhavú cestu z Nazareta do
Betlehema, aby sa dal zapísať vo svojom rodnom meste a splnil tak nariadenie cisára
Augusta Cézara o súpise ľudu. A práve tu sa narodil Ježiš a zapísali ho do registra
Rímskeho impéria, ako všetky ostatné deti. Svätý Lukáš sa zvlášť snaží zdôrazniť, že
Ježišovi rodičia dodržiavali všetky predpisy Zákona: obrad Ježišovej obriezky, Máriino
očisťovanie po pôrode, obeta prinesená Bohu za prvorodeného. V každej situácii svojho
života dokázal Jozef povedať svoje „fiat“ tak ako Mária pri zvestovaní a Ježiš v
Getsemanskej záhrade. Vo svojej úlohe hlavy rodiny učil Jozef Ježiša, aby bol poslušný
rodičom, podľa Božieho prikázania. Počas skrytého života v Nazarete sa Ježiš v
Jozefovej škole učil plniť Otcovu vôľu. Táto vôľa sa stala jeho každodenným pokrmom.
Aj v najťažšej chvíli svojho života, ktorú prežíval v Getsemani, dal prednosť Božej vôli
pred svojou a „stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“. Preto autor Listu
Hebrejom uzatvára, že Ježiš „z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti“. Zo všetkých
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