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Milión detí sa modlí spolu ruženec
za jednotu a pokoj medzi národmi
Pápežské

dielo

„Kirche

in

Not“

(„Cirkev v núdzi“) nás pozýva zúčastniť
sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Svätý
páter Pio povedal: „Keď sa milión detí
bude spolu modliť ruženec, svet sa
zmení.“
Aj

naša

farnosť

a naše

deti

sú

pozvané modliť sa. Preto sa v nedeľu,
18.októbra
v kostoloch

2015

o 9.00,

v Mokroluhu

zjednotíme
(pred

sv.

omšou) a v Tarnove (po sv. omši).
Ak by ktokoľvek z detí nemohol byť na spoločnej modlitbe na tom
istom mieste, nech nás spojí ruženec v tom istom čase.
Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že modlitba detí je plná
dôvery a že má veľkú moc. Detská modlitba má veľkú silu vyprosiť mier
a jednotu v našich rodinách, v našej krajine a na celom svete.
Táto iniciatíva nevyžaduje finančné výdavky a ani veľkú organizačnú
námahu. Je potrebná iba odvaha a osobný príklad vychovávateľov
a rodičov, ktorí sú presvedčení o sile detskej modlitby.
Zjednoťte sa aj Vy s nami! Priveďte deti k Ježišovi a Márii, ktorí jediní
môžu darovať svetu pokoj. 

LITURGICKÝ PROGRAM V TÝŽDNI OD 12.10.2015 DO 18.10.2015

PON
12.10.

7.00

ZBP ROD. KUĽKOVÁ (Č.92)

ROKYTOV

7.30

+ JÁN (Č.8)

MOKROLUH

17.00

+ FILIP (Č.119)

SVERŽOV

18.00

NA ÚMYSEL

K. HUTA

18.00

NA ÚMYSEL

PONDELOK 28. TÝŽDŇA

UTO
13.10.

UTOROK 28. TÝŽDŇA

STR
14.10.

STREDA 28. TÝŽDŇA

ŠTV
15.10.

SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA,
PANNY A UČITEĽKY CIRKVI,

PIA
16.10.

SV. MARGITY MÁRIE
ALACOQUE, PANNY,

SOB
17.10.

TARNOV

SPOMIENKA

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

29. NEDEĽA CEZ ROK
VIGÍLIA
ZBIERKA NA MISIE

REKOLEKCIE DEKANÁTU BARDEJOV OD 9:00
/ FARNOSŤ ZBOROV /
TARNOV

17.00

ZA FARNOSŤ

MOKROLUH

18.00

+ ANNA, ANDREJ (Č.125)

ROKYTOV (BJ)

18.00

+ JÁN, MARGITA (Č.26)

TARNOV (BJ)

8.00

+ TOMÁŠ (GAĽAN, Č.118)

RUŽENEC DETÍ OD 9.00 / „MILIÓN DETÍ“
NED
18.10.

29. NEDEĽA CEZ ROK
MISIJNÁ NEDEĽA
ZBIERKA NA MISIE

RUŽENEC DETÍ OD 9.00 / „MILIÓN DETÍ“
MOKROLUH
K. HUTA

9.30 + MIROSLAV – 1.VÝROČIE (Č.184)
11.00

ZBP ANNA

Misijná nedeľa 2015
známa aj ako Svetový deň misií je
dňom modlitieb za šírenie evanjelia a
zároveň aj dňom solidarity s našimi
bratmi a sestrami v misiách, ktorí žijú v
materiálnej núdzi.

LITURGICKÝ PROGRAM V TÝŽDNI OD 19.10.2015 DO 25.10.2015
PON
19.10.

PONDELOK 29. TÝŽDŇA

UTO
20.10.

UTOROK 29. TÝŽDŇA

STR
21.10.
ŠTV
22.10.
PIA
23.10.

SOB
24.10.

NED
25.10.

SV. URŠULE,
PANNY A MUČENICE,
SVIATOK

SV. JÁNA PAVLA II.,
PÁPEŽA,

K. HUTA

18.00

ZBP MÁRIA, STANISLAVA

SPOVEĎ V MOKROLUHU PRED ODPUSTOM OD 17.00
MOKROLUH

18.00

+ JURAJ, MÁRIA (Č.51)

TARNOV

18.00

+ JOZEF (HARŇÁK, Č.120)

ROKYTOV

17.00

+ ANNA, MARGITA (Č.109)

MOKROLUH

18.00

+ JÁN, ĽUDMILA, ZUZANA, ĽUDOVÍT
(Č.143)

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

PIATOK 29. TÝŽDŇA

30. NEDEĽA CEZ ROK
VIGÍLIA

SOBÁŠ – BARDEJOV – BAZILIKA (17.00)
TARNOV

18.30

+ ANNA ŠAFČÁKOVÁ, 1. VÝROČIE

K. HUTA

8.00

+ MÁRIA, MILAN, JOZEF

ROKYTOV

9.00

+ Z ROD. ŠINAĽOVÁ (Č.23)

10.30

ZBP ROD. GBUROVÁ

30. NEDEĽA CEZ ROK
ZMENA ČASU
// Z 3.00 NA 2.00 //

MOKROLUH
ODPUST

Sv. Ján Pavol II., Škola utrpenia
Utrpenie prijal – objal ho ako znamenie z neba. Neuteká pred utrpením, ani
ho neskrýva. Pri svojom návrate z liečby komplikovanej zlomeniny nohy v roku
1994 povedal zo svojho okna na Námestí svätého Petra: „A skrze Máriu by
som chcel vyjadriť svoju vďačnosť za dar utrpenia. Pochopil som, že je to
nevyhnutný dar… Pochopil som, že musím Cirkev priviesť do tretieho
tisícročia skrze modlitbu a rozličné iniciatívy, no potom som spoznal, že iba
to nestačí: Cirkev musí byť vedená skrze utrpenie…“

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2015
/výber myšlienok/
Každý

pokrstený

je

povolaný

táto láska, ktorá vychádza z jeho

svedčiť o Ježišovi Kristovi tým, že

prebodnutého boku, sa rozlieva na

hlása vieru, ktorú dostal do daru, no

celý Boží ľud a na celé ľudstvo;

z dôvodu úzkeho vzťahu medzi

práve tak cítime aj to, že nás chce

zasväteným životom a misiami to

použiť, aby prenikol čoraz bližšie k

zvlášť platí pre zasvätené osoby.

svojmu milovanému ľudu (porov.

Pretože celý Kristov život má

Evangelii

gaudium,

misionársky charakter, všetci muži a

všetkým,

ktorí

ženy, ktorí ho nasledujú zblízka, sa

úprimným srdcom.

plne

stotožňujú

s

rovnakým

charakterom života.

Pápež

ho

a

k

hľadajú

s

František

v posolstve

Misie nie sú len čistou stratégiou;

268)

zároveň

pripomína,

„privilegovanými

že

adresátmi

misie sú súčasťou „gramatiky viery“.

evanjeliového

hlásania“

sú

Kto nasleduje Krista, musí sa nutne

„chudobní,

maličkí,

chorí,

stať misionárom, lebo vie, že Ježiš „s

opovrhnutí

a zabudnutí“,

lebo

ním kráča, s ním hovorí, s ním

„existuje neoddeliteľné puto medzi

dýcha, s ním pracuje. Cíti, že živý

vierou a chudobnými“.

Ježiš je s ním uprostred misijného
poslania“

(apoštolská

exhortácia

Evangelii gaudium, 266).
Misie

sú

vášnivou

Márii, Matke Cirkvi, ktorá je vzorom
misionárskeho

láskou

k

všetkých,

života,

ktorí

v

zverujem
akomkoľvek

Ježišovi Kristovi a zároveň vášnivou

životnom stave spolupracujú na

láskou k ľuďom. Keď stojíme v

hlásaní evanjelia, či už ad gentes

modlitbe

ukrižovaným

(misie národom) alebo v rámci

Ježišom, spoznávame veľkosť jeho

vlastnej krajiny, a každému zo srdca

lásky, ktorá nám dáva dôstojnosť a

udeľujem

podopiera nás; zároveň cítime, že

požehnanie.

pred

svoje

apoštolské
FRANTIŠEK

