OZNAMY:
 Mokroluh: srdečne pozývam a zároveň prosím vás všetkých, ktorí
môžete a chcete, aby ste prišli v sobotu 15. júna 2019 na brigádu okolo
kostola a fary. Už teraz ďakujem za vašu ochotu.
 Mokroluh: zvonček za mesiac máj 2019 činil 476,90€. Prvá nedeľa - 90€.
Spolu 566,90€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 Zbierka na masmédia činila: Mokroluh: - 118,50€, Rokytov: - 95,20€,
Tarnov: - 49€ a K. Huta: - 34,70€. Spolu sme odoslali – 297,40€. Pán Boh
zaplať za vaše milodary.
 Pomaly sa blížia prázdniny, čas dovoleniek, a tak tí, ktorí budete
potrebovať či už krstné listy alebo iné doklady z farského úradu práve počas
prázdnin, prosím, aby ste si ich vyžiadali do konca júna, aby sa nestalo, že
keď budem na dovolenke, nebude vám mať kto vydať tieto doklady. Za
pochopenie ďakujem.
 Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vo štvrtok 20.6. 2019
budú „oltáriky“ v K. Hute a v Mokroluhu. Prosím, aby ste sa zapojili čím
viacerí do prípravy oltárov okolo kostola a taktiež v príprave detí a kvetín lupienkov na procesiu. Ďakujem 
 V dňoch 27.6. (štvrtok) a 28.6. 2019 (piatok) budú v našej farnosti vrámci
400-tého výročia mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov relikvie týchto
svätcov. Preto pred ich príchodom sa budeme modliť deviatnik, ktorý sa
začne vo štvrtok 20.6. 2019 v každom našom kostole a ukončime v deň
odchodu relikvií týchto svätých. Ak je v danom kostole sv. omša, prosím aby
ste sa deviatnik modlili pred sv. omšou, ak sv. omša nie je, tak deviatnik sa
budete modliť o 18:00hod. Je to veľká milosť mať pozostatky tých našich
mučeníkov. Majú veľkú moc orodovania u nášho Otca. Na ich orodovníctvo
sa udialo a aj deje veľa zázrakov, využime teda túto chvíľu keď budú medzi
nami a na ich orodovanie odovzdávajme všetky naše prosby. Bližšie
informácie podám neskôr.

FARNOSŤ SV. URŠULE
MOKROLUH 52, 086 01
mokroluh@rimkat.sk
054/472 50 75 (0940 616 710)
Správca farnosti: Marcel Záleha
ŽIVÝ BOH V TROJICI
Rubľovova ikona v Chráme sv. Sergeja z Radoneže (viď. Obrázok – nedeľa Najsv. Trojice)
Predstavuje scénu troch anjelov, ktorí sa zjavili Abrahámovi pri duboch Mamreho
(Gn 18,1-15), interpretovanú cirkevnými otcami ako predobraz Trojice, v duchu
čítania Starého zákona vo svetle Nového zákona. „Pri kontemplovaní Rubľovovej
ikony na nás mocne zapôsobí predovšetkým jedno: hlboký pokoj a jednota, ktorá
vyžaruje z celku. Z ikony vystupuje tichý výkrik: „Buďte jedno, tak ako my sme
jedno“.
Kontemplovaním Trojice víťaziť nad nesvornosťou sveta
„Otec oslavuje Syna, Syn oslavuje Otca (Jn 17,4), Duch Svätý oslávi Syna (Jn
16,14). Každá osoba sa dáva spoznať tým, že dáva spoznať tú inú. Syn učí volať
„Abba!“, Duch Svätý učí volať „Ježiš je Pán“!“ a „Príď, Pane“ – Maranatha. Neučia
vyslovovať vlastné meno, ale meno iných osôb. Je jediné „miesto“ vo svete, kde sa
pravidlo „miluj blížneho ako seba samého“ uplatňuje v praxi v absolútnom zmysle,
a to je Trojica! Každá božská osoba miluje druhú presne ako seba.“ „Pomyslime na
rodinu, v ktorej manžel bráni a vyzdvihuje vlastnú manželku pred deťmi i pred
cudzími, a to isté robí manželka voči manželovi. Pomyslime na spoločenstvo, ktoré
sa usiluje o praktizovanie toho, k čomu nabáda sv. Jakub: „Bratia, neosočujte jeden
druhého“, alebo sv. Pavol: „Predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.“ Kontemplovať
Trojicu opravdivo pomáha prekonávať „strašnú nesvornosť sveta“. Prvý zázrak,
ktorý Duch Svätý vykonal na Turíce, bolo to, že učeníkov urobil
„jednomyseľnými“.
Oceán nemožno objať, ale možno doň vstúpiť
„My nemôžeme objať oceán, ale môžeme doň vstúpiť. Nemôžeme objať tajomstvo
Trojice našou mysľou, ale môžeme doň vstúpiť! Kristus nám nechal na to konkrétny
prostriedok, Eucharistiu. Traja anjeli na známej Rubľovovej ikone majú miesta do
kruhu okolo stola. Na tom stole je miska a v jej vnútri sa dá zahliadnuť baránok.
Nedalo sa vyjadriť spôsobom jednoduchším a účinnejším, že Trojica nám dáva
každý deň pozvanie na stretnutie v Eucharistii. Abrahámova hostina pri duboch
Mamreho je predobraz tejto hostiny. Návšteva tých troch u Abraháma sa obnovuje
pre nás zakaždým, keď pristúpime ku svätému prijímaniu. Aj tu, keď hovoríme
o Eucharistii, nám svieti učenie o trojičnej perichoréze. Ono nám hovorí, že tam, kde
je jedna osoba Trojice, tam sú aj ďalšie dve, neoddeliteľne spojené. Vo chvíli
prijímania sa uskutočňuje v striktnom zmysle Kristovo slovo: „Ja som v nich a ty vo
mne“. „Kto vidí mňa, vidí Otca“, kto prijíma mňa, prijíma Otca. Nikdy
nedosiahneme k plnému doceneniu tej milosti, ktorá sa nám ponúka. Spolustolovníci
Trojice!“
https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2018-12/druha-adventna-kazen-raniera-cantalamessu-zivy-boh-v-trojici.html

Liturgický program v týždni od 10.6. 2019 do 16.6. 2019
PO 10.6.

PONDELOK 10. TÝŽDEŇ

UT 11.6.

SV. BARNABÁŠA,
APOŠTOLA SPOMIENKA

ST 12.6.

ŠT 13.6.

PI 14.6.

SO 15.6.

TARNOV

17:00

ZA † Z ROD.
HARŇÁKOVEJ,
GAĽANOVEJ,
HNATOVEJ (č.78)

MOKROLUH

18:00

† JOZEF (č29)

STEDA
10. TÝŽDEŇ

NÁŠHO PÁNA
JEŽIŠA KRISTA
NAJVYŠŠIEHO
A VEČNÉHO
KŇAZA

PIATOK
10. TÝŽDEŇ

NEDEĽA
NAJSVÄTEJŠEJ
TROJICE VIGÍLIA
NEDEĽA
NAJSVÄTEJŠEJ
TROJICE

ROKYTOV

MOKROLUH

17:00

18:00

K. HUTA

17:00

TARNOV

18:00

TARNOV

K. HUTA

18:00

8:00

9:15
NE 16.6.

ROKYTOV

MOKROLUH
RUBĽOVOVA
IKONA – TROJICA

10:30

ZBP ROD.
GALIKOVEJ
(č.118)

Liturgický program v týždni od 17.6. 2019 do 23.6. 2019
PO 17.6.

PONDELOK 11. TÝŽDEŇ

UT 18.6.

UTOROK
11. TÝŽDEŇ

ST 19.6.

† JAROSLAV
1. VÝR.
(č.200)
† ALBERT,
GIZELA,
FRANTIŠEK
(č.165)
† STANISLAV
(č109)
ZBP
SPOLOČENSTVA
MODLITBY
MATIEK
(č.86)

ŠT 20.6.

PI 21.6.

SO 22.6.

† JURAJ,
DOROTA
(č.165)
† JOZEF, MÁRIA,
JÁN (č.74)
ZA † Z ROD.
SEMANKOVEJ,
ČERVENICKEJ
(č.167)

MOKROLUH

18:00

† ANNA
(č.214)

ROKYTOV

17:00

ZBP ROD.
HUDÁKOVEJ
(č.69)

TARNOV

18:00

† ADAM,
MÁRIA, ŽOFIA
(č.15)

K. HUTA

16:30

ZA FARNOSŤ

MOKROLUH

18:00

ZA FARNOSŤ

TARNOV

18:00

ZBP MÁRIA
„77“ ROKOV
ŽIVOTA
(č.106)

12. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

K. HUTA

18:00

ZBP ROD.
MAŠLAROVEJ
(č.245)

12. NEDEĽA CEZ
ROK

MOKROLUH

8:00

† ANNA
(č.109)

ROKYTOV

9:15

TARNOV

10:30

NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA
A KRVI -VIGÍLIA
PRIKÁZANÝ
SVIATOK

NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA
A KRVI
PRIKÁZANÝ
SVIATOK

SV. ALOJZA
GONZÁGU,
REHOĽNÍKA
SPOMIENKA

NE 23.6.

ZBP ROD.
ROHAĽOVEJ,
OSLACKEJ,
TARNOVSKEJ
(č.46)

† MÁRIA
(č.78)

