FARNOSŤ SV. URŠULE
 MOKROLUH 52, 086 01

ROKYTOV

 mokroluh@rimkat.sk
ADMINISTRÁTOR FARNOSTI: MGR. MARCEL PUŠKÁŠ
MOBIL: 0940 616 710
PO
28.4.
UT
29.4.

SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY
CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY, SVIATOK

ST
30.4.

STREDA PO 2 VEĽKONOČNEJ NEDELI
ŠTVRTOK PO 2 VEĽKONOČNEJ NEDELI
(SV. JOZEFA, ROBOTNÍKA, ĽUB. SPOMIENKA)
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4.5.

SO
3.5.

PI
2.5.

PONDELOK PO 2 VEĽKONOČNEJ NEDELI

ŠT
1.5.

054/ 4725075

SV. ATANÁZA, BISKUPA, UČITEĽA CIRKVI,

SPOVEĎ K. HUTA
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TARNOV
SPOVEĎ MOKROLUH
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16.00
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SPOVEĎ ROKYTOV 16.00
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3.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, VIGÍLIA

ROKYTOV

18.00

MOKROLUH

8.00

TARNOV

9.30

KRUŽLOVSKÁ HUTA

11.00

3.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ZAČÍNA MÁJOVÁ
POBOŽNOSŤ

PRVOPIATKOVÁ SPOVEĎ
CHORÝCH OD 8.00

ZA FARNOSŤ

SVIATOSŤ MANŽELSTVA - OHLÁŠKY
JAROSLAV RYBÁR, ZLATÉ (SYN ZUZANA GAĽANOVÁ, TARNOV
RODIČOV: JAROSLAVA A ANNY
(DCÉRA RODIČOV: ŠTEFANA A
ROD. PAGAČOVEJ)
MAGDALÉNY ROD. PAĽUVOVEJ)

10.MÁJ 2014 V TARNOVE
20.APRÍL2014

27.APRÍL 2014
4.MÁJ 2014

ING. LUKÁŠ ADAMÍK,
MOKROLUH (SYN RODIČOV:
LADISLAVA A JANKY ROD.
PETRIČOVEJ)

MGR. JANA DURKOTOVÁ,
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (DCÉRA
RODIČOV: JURAJA A JANY ROD.
HOLZEROVEJ)

17.MÁJ 2014 V MOKROLUHU

27.APRÍL 2014
4.MÁJ 2014
11.MÁJ 2014

IDEOLÓGIA RODOVEJ ROVNOSTI
Ideológia rodovej rovnosti neznamená teda
rovnosť pohlaví, ale popieranie sexuálne daných
rozdielov, ktoré sa považujú za umelo vytvorené.
Čo sa týka nášho biologického základu ten má
podľa tejto teórie len sekundárnu úlohu nakoľko
vraj neexistuje prirodzený muž a prirodzená žena.
Otcovstvo a materstvo sú len „role“, nezávislé od
pohlavia a sexuality. Ideológia rodovej rovnosti
alebo tzv. gender mainstreaming stavia na
troch pilieroch: 1. Zamieňanie sexuálnej
identity a spoločenskej role; 2. Zamieňanie
sexuálnej identity a sexuálnej orientácie; 3.
Pretrvávajúci stav skrytej bisexuality.
1) Zamieňanie sexuálnej identity a
spoločenskej role. V rodovej teórii je mužská a
ženská identita výsledkom akceptácie istých
sociálnych rolí. Mužská a ženská identita sú len
sociálnymi konštrukciami. Rodová teória
absolutizuje tvrdenie, že roly určené jednému či
druhému pohlaviu nie sú prirodzené a môžu sa
meniť v závislosti od kultúry. Následne sa
nesprávne prechádza zo sociálnej oblasti rolí a
funkcií, do oblasti sexuálnej identity osôb a tvrdí
sa, že odlišnosť pohlaví je takisto iba sociálnou
konštrukciou. Dnes rozšírené kultúrne
povedomie banalizuje pohlavnú jedinečnosť
človeka až do tej miery, že všetky špecifické
mužské a ženské role sú považované za vzájomne
zameniteľné.
2) Zamieňanie sexuálnej identity a
sexuálnej orientácie. Rod sa kladie do protikladu s
pohlavím, ktoré je obmedzené iba na biologický
rozmer. Sexuálna orientácia je nový hojne

používaný pojem na označenie túžby, ktorý je v
skutočnosti iba náklonnosťou, vychádzajúcou z
pudovej obrazotvornosti a bolo by potrebné
psychologicky posúdiť jeho význam a závažnosť.
Orientácia má rozhodujúcu úlohu pri tvorbe
identity osobnosti. Rodová teória hlása, že každý
si buduje svoju sexuálnu „identitu“ a tá sa môže
meniť podľa jeho sklonov, čiže túžob. Skutočná
sexuálna identita nie je tá, ktorou sa vyznačuje
telo, ale tá, ktorá vyplýva zo sexuálnej orientácie,
ktorú si každý určuje sám.
3) Pretrvávajúci stav skrytej bisexuality.
Teória, ktorá sa zakladá na koncepcii sexuality
závislej od prvotného psychického usporiadania.
Prvý stav ľudskej sexuality prechádza fázou
psychickej bisexuality, ktorá umožňuje dieťaťu
identifikovať sa s druhým pohlavím, aby
zvnútornilo význam sexuálnej odlišnosti.
Neznamená to ale, že je nositeľom oboch pohlaví.
V rodovej teórii je ľudská sexualita akoby trvale v
zajatí tohto stavu, čiže podľa nej sme zároveň
mužom i ženou a disponujeme v sebe oboma
pohlaviami.
Bolo by veľkou chybou, keby sme za
rozšírením rodovej teórie videli len snahy
niektorých ideológov. Je dôležité si uvedomiť, že
zavádzaním rodovej ideológie do legislatívy sa
táto cesta nekončí. Skúsenosti zo zahraničia,
a žiaľ, i u nás na Slovensku, nám potvrdzujú, že
podporovatelia rodovej ideológie sa ju snažia
dostať do výchovno – vzdelávacieho procesu
s cieľom dosiahnuť, aby spoločnosť považovala
za normálne tvrdenia, ktoré táto teória hlása.

Výzva - prosba
Sme svedkami silného hodnotového
za rodinu usúdila, že niet vhodnejšieho
zápasu v našej spoločnosti. Cirkev, strážkyňa
prostriedku ako je referendum a 5. apríla 2014
pravdy o Bohu i človeku, je súčasťou tohto boja.
odštartovala začiatok zberu podpisov.
Vyjadruje to i veľkonočná sekvencia: „súboj divný
Biskupi považujú tento krok za významný
viedli spolu, život i smrť ukrutná...“
a zaväzujúci. Keďže v hre sú Božie hodnoty,
Hodnoty, o ktoré sa zvádza boj, sú
dobro jednotlivcov i budúcnosť národa, zapoja sa
základné a všeľudské: posvätnosť ľudského
do tejto iniciatívy všetky diecézy, každá farnosť,
života, prirodzenosť manželstva a rodiny. Po
počnúc budúcou nedeľou, keď bude v Ríme
Národnom pochode za život biskupi Slovenska
svätorečený Ján Pavol II., veľký advokát rodiny.
vo svojom pastierskom liste upriamili pozornosť
4 referendové otázky požadujú:
práve na gender ideológiu, ktorá rozvracia pravdu
1. aby
bola
zachovaná definícia
o sexualite, manželstve i rodine. Paralelne vznikla
manželstva ako vzťahu medzi jedným mužom
občianska iniciatíva pod názvom Aliancia za
a ženou;
rodinu, ktorá v súčasnosti združuje vyše 80 pro2. aby
páry
rovnakého
rodinných subjektov. Slovenskí biskupi privítali
pohlavia nemohli adoptovať deti;
jej zámer brániť posvätnosť manželstva a rodiny
3. aby žiadne iné spolužitie nebolo
založenej na celoživotnom zväzku muža a ženy,
dávané na roveň manželstvu;
ako aj práva dieťaťa na otca a mamu.
4. aby rodičia mohli odmietnuť školskú
6.
marca
2014 Aliancia
za
sexuálnu výchovu svojich detí, ak nesúhlasia s
rodinu informovala, že v najbližšom čase spustí
jej obsahom.
petíciu pred referendom. Mnohí sa pýtajú, či je to
Účinnosť petície i referenda spočíva práve
správny krok v čase, keď sa v parlamente
na zjednotení veľkého množstva jednotlivcov v
rozhoduje o novelizácii ústavy, ktorá by mala
jednej veci (min. 350-tisíc podpisov).
posilniť inštitút manželstva. Keďže novela ústavy
Nezostaňme ľahostajní. Petíciu môže podpísať
nezablokuje budúce schválenie registrovaných
každý, kto rozumie jej obsahu a vie sa s ňou
partnerstiev, ani schválenie adopcie detí, Aliancia
stotožniť - teda aj mladší ako 18 rokov.
*******

Božie milosrdenstvo: „Túžim, aby celý svet spoznal moje milosrdenstvo.“
Zasvätenie sveta Božiemu Milosrdenstvu
Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu
Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť,
premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, trojjediný Bože,
vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj
milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen. (Ján Pavol II.)

Svätorečenie pápežov
Dátum svätorečenia

Jána XXIII. a Jána Pavla II. :
Nedeľa Božieho milosrdenstva
27. apríl 2014
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Liturgický program v týždni od 5.5.2014 do 11.5.2014

4.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

SOBÁŠNA S NEDEĽNOU
PLATNOSŤOU
ZA FARNOSŤ

ZBIERKA NA KŇAZSKÝ
SEMINÁR

SVIATOSŤ MANŽELSTVA - OHLÁŠKY
JAROSLAV RYBÁR, ZLATÉ (SYN ZUZANA GAĽANOVÁ, TARNOV
RODIČOV: JAROSLAVA A ANNY
(DCÉRA RODIČOV: ŠTEFANA A
ROD. PAGAČOVEJ)
MAGDALÉNY ROD. PAĽUVOVEJ)
ING. LUKÁŠ ADAMÍK,
MOKROLUH (SYN RODIČOV:
LADISLAVA A JANKY ROD.
PETRIČOVEJ)

MGR. JANA DURKOTOVÁ,
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (DCÉRA
RODIČOV: JURAJA A JANY ROD.
HOLZEROVEJ)

10.MÁJ 2014 V TARNOVE
20.APRÍL2014
27.APRÍL 2014

4.MÁJ 2014
17.MÁJ 2014 V MOKROLUHU
27.APRÍL 2014

4.MÁJ 2014
11.MÁJ 2014

