OZNAMY:
 V stredu 7.6. 2017 srdečne pozývam všetkých na slávenie sv. omše
z príležitosti výročia konsekrácie farského chrámu v Mokroluhu.
 Vo štvrtok 15.6. 2017 slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi.
 Pomaly sa blížia letné prázdniny a s nimi aj čas dovoleniek. Preto vás
prosím, aby ak niekto potrebuje nejaké dokumenty z farského úradu napr.
krstný list a pod. nech si ich príde vyžiadať do konca júna, zvlášť tí, ktorí
ich budete potrebovať cez prázdniny či už ako krstní, birmovní rodičia,
alebo k sobášu. Ďakujem za pochopenie.
Úplné odpustky na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi:
Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní (speve) hymnu Tamtum ergo –
Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné
odpustky.
 Mokroluh, Tarnov: Na nástenke nájdete plagát s programom Levočskej
púte.
 Ďakujem všetkým, ktorí ste boli 1. júna v Gaboltove na Turíčnej novéne.
 Mokroluh: Ďakujem všetkým chlapom, ženám, mladým, všetkým, ktorí
ste sa zúčastnili v sobotu 3. júna na brigáde okolo kostola a fary.
 Tarnov: Ďakujem miništrantom z Tarnova, ktorí reprezentovali našu
farnosť na arcidiecéznom stretnutí miništrantov v Prešove, kde obsadili
v rôznych súťažiach 1. Miesto .
 Kňazský seminár sv. Karola Boromejského organizuje počas prázdnin
„Miništrantskú univerzitu“ v kňazskom seminári v Košiciach. Bližšie info.
nájdete na plagáte na nástenke.

FARNOSŤ SV. URŠULE
MOKROLUH 52, 086 01
mokroluh@rimkat.sk
054/472 50 75 (0940 616 710)
Správca farnosti: Marcel Záleha
Z PRÍHOVORU PÁPEŽA FRANTIŠKA
Z Posvätného čítania: «V tomto chlebe poznajte telo, ktoré viselo na kríži,
a v kalichu krv, ktorá vytiekla z prebodnutého boku. Vezmite teda a jedzte Kristovo
telo, vezmite a pite Kristovu krv. Veď ste už Kristovými údmi. Aby ste sa
nerozdeľovali, jedzte toto spojivo jednoty; aby ste sa necítili bezcenní, pite cenu
svojho vykúpenia.»
Je tu nebezpečenstvo? Je tu hrozba? Rozdeľovať sa, cítiť sa bezcennými...
Čo to dnes znamená, toto rozdeľovanie sa, cítenie sa bezcennými?
Rozdeľujeme sa, keď nie sme poslušní Pánovmu slovu, keď neprežívame
bratstvo medzi nami, keď súťažíme, aby sme obsadili prvé miesta – kariéristi, však?
–, keď nenachádzame odvahu svedčiť o láske, keď nie sme schopní ponúknuť nádej.
Takto sa trieštime. Eucharistia nám umožňuje netrieštiť sa, pretože je spojivom
spoločenstva, je naplnením Zmluvy, živým znamením lásky Krista, ktorý sa ponížil
a bol zničený, aby sme my ostali zjednotení. Zúčastňujúc sa na Eucharistii a živiac
sa ňou, sme začlenení do putovania, ktoré nepripúšťa rozdelenia. Kristus prítomný
medzi nami v znaku chleba a vína vyžaduje, aby sila lásky prekonala každú roztržku
a zároveň aby sa stala spoločenstvom aj s tým najchudobnejším, podporou pre
slabého, bratskou pozornosťou voči tým, ktorí s námahou nesú ťarchu
každodenného života a sú v nebezpečenstve, že stratia vieru.
A potom to ďalšie slovo: čo znamená dnes pre nás „cítiť sa bezcennými“,
čiže rozriediť našu kresťanskú dôstojnosť? Znamená to nechať sa naštrbiť
modloslužbami našich čias: vonkajší imidž, konzum, stavanie vlastného «ja» do
stredu všetkého; ale tiež predbiehanie sa navzájom, arogancia ako postoj ktorý
vyhráva, nikdy nemusieť priznať vlastné pochybenie alebo vlastnú núdzu. Toto
všetko nás oberá o vedomie vlastnej hodnoty, robí nás to kresťanmi priemernými,
vlažnými, mdlými, pohanskými. Ježiš vylial svoju Krv ako cenu a ako obmytie, aby
sme boli očistení od všetkých hriechov: aby sme nestrácali vlastnú hodnotu, hľaďme
na neho, napájajme sa z jeho prameňa, aby sme boli chránení pred rizikom
skazenosti. A tak zakúsime milosť premeny: my zostaneme stále úbohými
hriešnikmi, ale Kristova Krv nás oslobodí od našich hriechov a prinavráti nám našu
dôstojnosť. Oslobodí nás od skazenosti. Bez našich zásluh, s úprimnou pokorou,
budeme môcť prinášať bratom lásku nášho Pána a Spasiteľa. Budeme jeho očami,
ktoré sa vydávajú hľadať Zacheja a Magdalénu; budeme jeho rukou, ktorá prichádza
na pomoc chorým na tele i na duchu; budeme jeho srdcom, ktoré miluje tých, ktorí
potrebujú zmierenie, milosrdenstvo a porozumenie.
http://sk.radiovaticana.va/news/2015/06/05/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_na_sl%C3%A1vnos%C5%A5_bo%C5%BEieho_tela_pokrm_ako_spojivo/1149258

Liturgický program v týždni od 5.6. 2017 do 11.6. 2017
PO 5.6.

UT 6.6.

PO 12.6.
UTOROK
9. TÝŽDŇA
STREDA
9. TÝŽDŇA

ST 7.6.

ŠT 8.6.

Liturgický program v týždni od 12.6. 2017 do 18.6. 2017

TARNOV

K. HUTA

18:00

17:00

ZBP ROD.
KLIMEKOVEJ,
IGNÁCIKOVEJ

UT 13.6.

MOKROLUH

18:00

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV

17:00

† FRANTIŠEK
(č.41)

MOKROLUH

18:00

† ANTON,
ANTON (č.28)

SV. ANTONA
PADUÁNSKEHO,

TARNOV

18:00

ZA FARNOSŤ

K. HUTA

17:00

ZBP
MAGDALÉNA

PRIKÁZANÝ SVIATOK

TARNOV

18:00

NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO
TELA A KRVI

ROKYTOV

17:00

ZBP ROD.
HUDÁKOVEJ(č.69)

18:30

ZA FARNOSŤ

KŇAZA
A UČITEĽA CIRKVI

(č.196)

VYROČIE KONSEKRÁCIE CHRÁMU
V MOKROLUHU - SLÁVNOSŤ

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA
KRISTA NAJVYŠŠIEHO
A VEČNÉHO KŇAZA
SVIATOK

†MAGDALÉNA
(č.72)

ST 14.6.

NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO
TELA A KRVI
VIGÍLIA

ZBP IRENA,
VINCENT (č.105)

OLTÁRIKY

PRIKÁZANÝ SVIATOK

TARNOV
PI 9.6.

† JOLANA,
ANDREJ (č.62)

ŠT 15.6.
MOKROLUH

PIATOK
9. TÝŽDŇA

OLTÁRIKY

MOKROLUH

SO 10.6.

17:00

NEDEĽA
NAJSVÄTEJŠEJ
TROJICE - VIGÍLIA

NEDEĽA
NAJSVÄTEJŠEJ
TROJICE

ROKYTOV

MOKROLUH

18:00

ZBP
DUCH. OTCOV
(č.167)

18:00

† ANDREJ,
MÁRIA,
LADISLAV (č.86)

8:00

† MÁRIA,
JURAJ,
ANDREJ (č.114)

PI 16.6.

PIATOK
10. TÝŽDŇA

MOKROLUH

18:00

† MÁRIA, JURAJ,
ANNA (č.114)

SO 17.6.

11. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

TARNOV

18:00

† VERONIKA,
JÁN, JOZEF (č.30)

11. NEDEĽA CEZ
ROK

K. HUTA

8:00

† VASIĽ, ANNA,
STANISLAV,
HELENA

ROKYTOV

9:15

NE 11.6.
TARNOV

K. HUTA

9:15

10:30

ZA †KŇAZOV
KOŠ. ARC.
(č.77)
† KŇAZ
MARKO

NE 18.6.

MOKROLUH

10:30

ZBP ROD.
DOLIŇÁKOVEJ
(č.62)
† MARGITA,
JURAJ,
KŇAZ MARKO
(č.142)

