OZNAMY:
 Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní: (za zvyčajných podmienok:
svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca a vylúčenie
akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:
1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej Sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním
alebo spevom Tantum ergo,
2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký
piatok,
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.
VEĽKÝ PIATOK:
 Prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
 Sviatosť Oltárna bude na Veľký piatok vyložená v Božom hrobe:
v Tarnove do 18:00hod. a v Mokroluhu do 18:30hod.
 Celofarská Krížová cesta v Mokroluhu večer o 20:00hod. V mene
mladých a dospelých srdečne pozývam všetkých veriacich z celej farnosti.
Podľa počasia, ak nebude pršať bude krížová cesta vonku. Stretneme sa pri
fare. Ak by veľmi pršalo, bude v kostole.
BIELA SOBOTA:
 Vyloženie Sviatosti Oltárnej na Bielu sobotu v Božom hrobe:
Mokroluh: 8:30hod.+ ranné chvály a posvätné čítanie, Tarnov: 9:15hod. a
K. Huta o 9:30hod.
Biela sobota – požehnanie veľkonočných pokrmov:
K. Huta
- 14:00hod
Tarnov
- 14:30hod
Rokytov
- 15:00hod
Mokroluh
- 15:30hod
Z celého srdca sa chcem poďakovať našim bratom Redemptoristom
z Gaboltova za ich ochotu a službu pri slávení Veľkonočného Trojdnia
v Mokroluhu ako aj za slávenie sv. omší na Veľkonočnú nedeľu
a Veľkonočný pondelok. 
 Zo srdca taktiež ďakujem vám všetkým z celej našej farnosti za vašu
účasť počas týchto najväčších dní našej spásy na bohoslužbách, za vašu
účasť na krížovej ceste, za prípravu krížovej cesty všetkým mladým
i dospelým, za prípravu týchto veľkonočných sviatkov, počnúc od
kostolníkov, kurátorov, tých, ktorí ste upratovali, robili pôstnu výzdobu,
pripravovali Boží hrob, našim miništrantom, lektorom, organistom,
žalmistom, chlapom zapojených do sv. omše na Zelený štvrtok, chlapom,
ktorí spievali pašie či už v Mokroluhu alebo v Tarnove. Všetkým vám
vymenovaným i nevymenovaným patrí veľká vďaka za spoločné prežitie
týchto dní. Pán Boh zaplať. 
 Stretnutie rodičov a detí pripravujúce sa na 1. sv. prijímanie bude vo
štvrtok 25.4. 2019 v Tarnove po sv. omši cca 18:30hod.

FARNOSŤ SV. URŠULE
MOKROLUH 52, 086 01
mokroluh@rimkat.sk
054/472 50 75 (0940 616 710)
Správca farnosti: Marcel Záleha

VEĽKÁ NOC 2019
Slávenie Veľkej noci sme začali vonku, ponorení do nočnej tmy a chladu, ktorý
ju sprevádza. Cítime ťarchu ticha zoči-voči Pánovej smrti, ticha, v ktorom sa každý
z nás môže nájsť a ktoré sa vnára do hĺbky zraneného srdca učeníka, ktorý pred krížom
zostáva bez slov. Sú to hodiny učeníka onemeného pred bolesťou vyvolanou Ježišovou
smrťou: čo povedať v tejto situácii? Učeník zostáva bez slov uvedomujúc si vlastné
počínanie v kritických momentoch Pánovho života. Voči nespravodlivosti odsúdenia
Majstra, učeníci zostali ticho. Pri očierňovaniach a falošných svedectvách, ktoré znášal
Učiteľ, učeníci mlčali. Počas ťažkých a bolestných hodín umučenia, učeníci zakúsili
dramatickým spôsobom svoju neschopnosť riskovať a hovoriť v prospech Majstra. Ba čo
viac, zapreli ho, skryli sa, utiekli, zostali ticho. Je to noc mlčania učeníka, ktorý je
premrznutý a ochromený, nevie kam ísť pred toľkými bolestivými situáciami, ktoré ho
utláčajú a obkľučujú. Je to učeník dneška, onemený pred skutočnosťou, ktorá na neho
dolieha dávajúc mu cítiť, a čo je ešte horšie, veriť, že sa nedá nič urobiť na zdolanie
toľkých nespravodlivostí, ktoré zažívajú na vlastnej koži mnohí naši bratia. Je to
učeník otupený, pretože upadol do zdrvujúcej rutiny, ktorá ho oberá o pamäť, umlčuje
nádej a navyká ho na ono „vždy sa to tak robilo“. Je to nevravný a zamračený učeník,
ktorý si nakoniec zvykne a pokladá za normálne – pokladá za normálne! – vyjadrenie
Kaifáša: «Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud,
a nezahynie celý národ». A uprostred našich mlčaní, keď tak zdrvujúco zostávame
ticho, vtedy kamene začínajú kričať a dávajú priestor tomu najväčšiemu ohlasovaniu,
aké história kedy mohla poznať: «Niet ho tu, lebo vstal». Skala hrobu vykríkla a svojim
krikom ohlásila všetkým novú cestu. Bolo to stvorenie, ktoré ako prvé sa stalo ozvenou
víťazstva Života nad všetkými skutočnosťami, ktoré sa snažili umlčať a zahamovať
radosť evanjelia. Bola to skala hrobu, ktorá ako prvá odletela, a svojím spôsobom dala
tón spevu chvály a nadšenia, radosti a nádeje, na ktorom sme všetci pozvaní sa
podieľať. Sláviť Veľkú noc znamená znovu veriť, že Boh vstupuje a neprestáva
vstupovať do našich životných príbehov, Sláviť Veľkú noc znamená dovoliť Ježišovi,
aby porazil ten malodušný postoj, ktorý nás tak často blokuje a pokúša sa pochovať
každý druh nádeje.
Prajem a vyprosujem vám všetkým milostiplné a požehnané Veľkonočné
sviatky. Živú vieru, nádej, opravdivú lásku a radosť prameniacu z Kristovho víťazstva
nad hriechom a smrťou. On vstal! Je živý! Alleluja!
Váš duchovný o. Marcel

Liturgický program v týždni od 15.4. 2019 do 21.4. 2019

UT 16.4.

PONDELOK
VEĽKÉHO TÝŽDŇA
UTOROK VEĽKÉHO
TÝŽDŇA

S T 17.4.

STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA

PO 15.4.

ZELENÝ ŠTVRTOK
PÁNOVEJ VEČERE

K. HUTA

8:30

ZBP ROD.
KAČURIKOVEJ
(č.167)

ROKYTOV

9:00
(G)

ZBP TOMÁŠ
S RODINOU
(č.73)

† MÁRIA,
MARTIN, JÁN
(č.69)

TARNOV

10:00

† STANISLAV
1. VÝR. (č.109)

ZBP TERÉZIA
„80“ (č.109)

MOKROLUH

10:30
(G)

† KŇAZ
MARKO (č.142)

K. HUTA

18:00

NA ÚMYSEL

TARNOV

18:00

† TOMÁŠ
(č.18)

ROKYTOV

17:00

ZA † KŇAZOV
JOZEF, MARKO
(č.62)

MOKROLUH

18:00

ZBP ROD.
SOBEKOVEJ,
HOMOVEJ
(č.117)

TARNOV

15:30

SOBÁŠ +
NEDEĽNÁ SV.
OMŠA

K. HUTA

8:00

† MILAN (č.165)

ROKYTOV

9:15

ZBP ROD.
DOLIŇÁKOVEJ
(č.62)

MOKROLUH

10:30

ROKYTOV

18:00

† IMRICH (č.79)

K. HUTA

18:00

NA ÚMYSEL

VEĽKONOČNÝ
PONDELOK

PO 22.4.
TARNOV

18:00

ŠT 18.4.

VEĽKÝ PIATOK
SLÁVENIE UTRPENIA
A SMRTI PÁNA

Liturgický program v týždni od 22.4. 2019 do 28.4. 2019

MOKROLUH
(G)

18:00

TARNOV

15:00

PI 19.4.

UT 23.4.

VEĽKONOČNÝ UTOROK

ST 24.4.

VEĽKONOČNÁ
STREDA
VEĽKONOČNÝ
ŠTVRTOK

15:00
MOKROLUH
(G)

BIELA SOBOTA
VEĽKONOČNÁ
VIGÍLIA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA

TARNOV

ŠT 25.4.
20:00

19:30

KRÍŽOVÁ
CESTA

ZBP ROD.
HLAĎOVEJ
(č.15)

S TRETNUTIE 1. S V.
PRIJÍMANIE DETÍ + RODIČIA

PI 26.4.

VEĽKONOČNÝ
PIATOK

SO 20.4.
MOKROLUH
(G)
NEDEĽA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA

NE 21.4.

19:30

ZBP IVETA
S RODINOU
(č.120)

ROKYTOV

9:00

ZBP JOZEF
A MÁRIA „50“
ROKOV MANŽ.
ŽIVOTA (č.46)

K. HUTA

9:00
(G)

† MATÚŠ,
MILAN (č.136)

10:30
(G)

ZBP ROD.
ZUBRÍKOVEJ,
ONDERKOVEJ
(č.90)

10:30

ZBP „50“ VÝR.
MANŽ. ŽIVOTA
TOMÁŠ A MÁRIA
(č.57)

TARNOV

MOKROLUH

SO 27.4.

2. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA – NEDEĽA
BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA
2. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA – NEDEĽA
BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA

NE 28.4.

ZBP ROD.
SEMANKOVEJ,
ČERVENICKEJ
(č.167)

