OZNAMY:
 Z celého srdca sa chcem poďakovať vám všetkým, ktorí ste včera prišli na
brigádu okolo kostola a fary a svojou prácou ste skrášlili tento priestor. Pán
Boh vám zaplať za vašu ochotu, čas a námahu.
 Úmysly spolu s milodarom za sv. omšu na január 2018 až jún 2018 budem
prijímať od tohto týždňa. V Mokroluhu vždy po sv. omši v kancelárii a na
filiálkach 20 min. pred sv. omšou, okrem nedele.
 V utorok 17.10. 2017 v K. Hute bude stretnutie rodičov a ich detí, ktoré sa
v tomto roku pripravujú na 1. Sv. prijímanie. Stretnutie sa začne hneď po
skončení sv. omše. Účasť nutná (aspoň jeden z rodičov).
Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 opäť pripojí k takmer 70 krajinám, kde
sa deti zjednotia v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete. Cieľom
iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými
prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca
a mier vo svojich mestách a krajinách. Ako povedal páter Pio: "Keď sa
bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."
Sv. spoveď pred prvým piatkom mesiaca november bude týždeň skôr, aby
ste boli vyspovedaní už pred slávnosťou Všetkých Svätých a sviatkom
Pamiatky Zosnulých, aby ste mohli získať úplné odpustky pre duše v očistci.
V Mokroluhu bude táto sv. spoveď ešte o trošku skôr, keďže v nedeľu je
odpustová slávnosť sv. Uršule, aby ste mohli za obvyklých podmienok
získať úplné odpustky pre seba.
 Na budúcu nedeľu 22.10. 2017 bude vo farskom kostole v Mokroluhu
odpustová slávnosť ku cti sv. Uršuli. Slávnostná sv. omša sa začne
o 10:30hod. a hlavným celebrantom bude vdp. Branislav Polča – kaplán
v BJ. Všetkých vás z celej farnosti srdečne pozývam na túto odpustovú
slávnosť.
 V nedeľu 22.10. 2017 je Misijná nedeľa a preto v tento deň bude zbierka
na Misie.
V noci z 28. Na 29. Októbra sa mení čas. O 3:00 hodine letného času
posúvame na 2:00 hodinu stredoeurópskeho času.

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

Z posolstva Svätého Otca Františka o misii ako službe
(Misijná nedeľa 22.10. 2017)

Pápež František v posolstve cituje aj svoju apoštolskú
exhortáciu Evangelii gaudium zdôrazňujúc, že, „kto nasleduje Krista,
musí sa nutne stať misionárom, lebo vie, že Ježiš „s ním kráča, s ním
hovorí, s ním dýcha, s ním pracuje. Cíti, že živý Ježiš je s ním
uprostred misijného poslania“ (č.266). Svätý Otec pokračuje:
„Misie sú vášnivou láskou k Ježišovi Kristovi a zároveň
vášnivou láskou k ľuďom. Keď stojíme v modlitbe pred ukrižovaným
Ježišom, spoznávame veľkosť jeho lásky, ktorá nám dáva dôstojnosť a
podopiera nás; zároveň cítime, že táto láska, ktorá vychádza z jeho
prebodnutého boku, sa rozlieva na celý Boží ľud a na celé ľudstvo;
práve tak cítime aj to, že nás chce použiť, aby prenikol čoraz bližšie k
svojmu milovanému ľudu (porov. tamže, 268) a k všetkým, ktorí ho
hľadajú s úprimným srdcom. V Ježišovom príkaze „choďte“ sú
prítomné všetky scenáre a vždy nové výzvy pre evanjelizačné poslanie
Cirkvi. V ňom sú všetci povolaní hlásať evanjelium svedectvom života,
no zvlášť zasvätené osoby, od ktorých sa žiada, aby počúvali hlas
Ducha, ktorý ich vyzýva, aby išli až na misijné periférie, medzi
národy, ku ktorým sa ešte evanjelium nedostalo.“
Svätý Otec napokon v posolstve hovorí aj o tom, že vášňou
misionára musí byť evanjelium:
„Evanjelium je zdrojom radosti, oslobodenia a spásy pre
každého človeka. Cirkev si je vedomá tohto daru, a preto neúnavne
hlása všetkým, „čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné
oči videli“ (1 Jn 1, 1). Poslanie služobníkov Slova – biskupov, kňazov,
rehoľníkov a laikov – je uviesť všetkých bez výnimky do osobného
vzťahu s Kristom.
„Každý pokrstený je povolaný svedčiť o Ježišovi Kristovi tým, že
hlása vieru, ktorú dostal do daru“.
http://sk.radiovaticana.va/news/2015/10/16/pred_nami_je_misijn%C3%A1_nede%C4%BEa_posolstvo_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_o_misii_/11 79905

Liturgický program v týždni od 16.10. 2017 do 22.10. 2017
PO 16.10.

UT 17.10.

Liturgický program v týždni od 23.10. 2017 do 29.10. 2017
PO 23.10.

SV. IGNÁCA
ANTIOCHIJSKÉHO,
BP A MUČ.
SPOMIENKA

TARNOV

17:00

UTOROK
29. TÝŽDŇA
UT 24.10.

K. HUTA

18:00

STRETNUTIE RODIČOV
PRVOPRIJÍMAJÚCICH
DETÍ

SV. LUKÁŠA,
EVANJELISTU
SVIATOK

† AGNESA,
PETER, JÁN,.
ANDREJ (č.85)

ROKYTOV

17:00

ST 18.10.

MOKROLUH

18:00

ŠTVRTOK
28. TÝŽDŇA

TARNOV

18:00

† JÁN, MÁRIA,
JÁN
(č.74)
† ANDREJ,
MÁRIA,
VINCENT, ANTON

ST 25.10.

PIATOK
28. TÝŽDŇA
MALÝ ODPUST NA VIGÍLIU
SV. URŠULI - MOKROLUH

SO 21.10.

29. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

ODPUST
SV. URŠULI - MOKROLUH

29. NEDEĽA CEZ
ROK
NE 22.10.

MOKROLUH

18:00

SV. SPOVEĎ 16:00-18:00

SOBÁŠ
V TARNOVE

15:00

ROKYTOV

18:00

K. HUTA

7:30

ŠT 26.10.

MOKROLUH

8:30

10:30

K. HUTA

17:00

† GUSTÁV,
HELENA,
GUSTÁV, JOZEF

MOKROLUH

18:00

ZA † Z ROD.
ČERVENICKEJ
(č.167)

ŠTVRTOK
29. TÝŽDŇA

ROKYTOV

18:00

† MIROSLAV
(č.46)

TARNOV

17:00

ZA FARNOSŤ

MOKROLUH

18:00

† ANTON,
ANTON
(č.28)

SV. SPOVEĎ 16:30-18:00

† MARTA,
KAROL, TOMÁŠ
(č.81)

PIATOK
29. TÝŽDŇA

† MIROSLAV
(č.184)
SO 28.10.
† ANDREJ,
ALŽBETA,
VIKTOR (č.48)

30. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

† GIZELA,
ALBERT, MILAN,
FRANTIŠEK

18:00

MOKROLUH

8:00

† MARTA
(č.102)

ROKYTOV

9:15

† BOŽENA
(č.85)

K. HUTA

10:30

† ANNA
NOVÁKOVÁ

† TOMÁŠ, JÁN,
ANNA
(č.118)
ZA FARNOSŤ

ZBP
NOVOMANŽELOV
TROJANOVIČOVÝCH
(č.48)

TARNOV

30. NEDEĽA CEZ
ROK
NE 29.10.

TARNOV

† DUŠAN
(č.104)

STREDA
29. TÝŽDŇA
SV. SPOVEĎ 15:30-17:00

PI 27.10.
PI 20.10.

18:00

† ANNA
NOVÁKOVÁ

(č.112)
ŠT 19.10.

TARNOV

SV. SPOVEĎ 16:15-18:00

