OZNAMY:
 Od nedele 15.4. 2018 sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.
Pamätajme na to pri svojich osobných ale aj spoločných modlitbách pred sv.
omšou či počas nej na tento úmysel.
 Úmysly spolu s milodarom na júl až december 2018 začínam prijímať
tento týždeň vždy pred sv. omšou v sakristii čo sa týka filiálok, v Mokroluhu
po sv. omši v kancelárii farského úradu v dni cez týždeň keď je sv. omša.
 Stretnutie miništrantov v sobotu 21.4. 2018 o 9:30 na fare. Srdečne
pozývam všetkých miništrantov.
 V nedeľu 22.4. 2018 bude zbierka na kňazský seminár.
 Na 4. Veľkonočnú nedeľu 22.4. 2018 sa uskutoční v kňazskom seminári
sv. Karola Boromejského v Košiciach „Deň otvorených dverí“. Všetci ste
srdečne pozvaní, zvlášť chlapci. Bližšie info. na nástenke na plagáte.
 Stretnutie birmovancov bude v piatok 27.4. 2018 v K. Hute. O 18:00 sv.
omša a po nej katechéza.
 Stretnutie detí pripravujúce sa na 1. sv. prijímanie a ich rodičov bude
v sobotu 28.4. 2018 vo farskom kostole v Mokroluhu o 9:30hod.
Rádio Lumen organizuje 14. Rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho
Milosrdenstva v Krakove. Táto púť sa uskutoční 5. Mája 2018. Hlavným
celebrantom a kazateľom bude pomocný košický biskup Mons. Marek
Forgáč. Všetci sme srdečne pozvaní.
 Všetci sme srdečne pozvaní na Turíčnu novénu – Gaboltov 2018 – Sedem
darov Ducha Svätého a tri Božské čnosti, ktorá sa začne 10.5. 2018
a vyvrcholí nedeľou Zoslania Ducha Svätého 20.5. 2018. Naša farnosť má
stanovený deň 15.5. 2018. Spoločný program denne od 17:00 do 21:00 v tom
je aj sv. omša. Potom je celodenná a celonočná adorácia. Viac info. na
plagáte na nástenke.
 Mokroluh: Zvonček za mesiac marec činil 346,10€. Zbierka na kostol na
prvú nedeľu činil 62€.
Zbierka z Božieho hrobu činila Mokroluh: - 248€. Tarnov - 132€.

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

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
Ježiš v Jánovom evanjeliu sa prezentuje ako „dobrý pastier“
a hovorí: «Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.
Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky»
(10, 27-28). Tieto slová nám pomáhajú chápať, že nikto si nemôže povedať,
že je Ježišovým nasledovníkom, ak nenačúva jeho hlasu. A toto „načúvanie“
nemáme chápať v povrchnom význame, ale ako zaangažovanie sa, až do tej
miery, že umožní opravdivé vzájomné poznanie, z ktorého môže vzísť
veľkodušné nasledovanie, vyjadrené v slovách «a ony idú za mnou» (v. 27).
Ide o počúvanie nielen uchom, ale o počúvanie srdcom!
A tak obraz pastiera a oviec ukazuje na úzky vzťah, aký chce Ježiš
nadviazať s každým z nás. On je náš vodca, náš učiteľ, náš priateľ, náš vzor,
ale predovšetkým náš Spasiteľ. Nasledujúca veta v tomto evanjeliovom
úryvku totiž hovorí: «Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich
nevytrhne z ruky» (v. 28). Kto môže takto hovoriť? Jedine Ježiš, pretože
Ježišova „ruka“ je zjednotená s „rukou“ Otca, a Otec je «väčší od všetkých»
Tieto slová nám podávajú zmysel absolútneho bezpečia a nesmiernej
nehy. Náš život je plne bezpečný v Ježišových a v Otcových rukách, ktoré sú
jedným a tým istým: jedinou láskou, jediným milosrdenstvom, zjavenými
raz a navždy v obete kríža. Aby spasil zablúdené ovce, ktorými sme my
všetci, Pastier sa stal baránkom a nechal sa obetovať, aby vzal na seba
a odstránil hriech sveta. Takto nám daroval život, a to život v hojnosti
(porov. Jn 10,10)! Toto tajomstvo sa obnovuje, v poníženosti, ktorá neustále
prekvapuje, na eucharistickom stole. Tam sa ovce zhromažďujú, aby sa
sýtili, a tam sa vytvára jednota medzi nimi a s Dobrým Pastierom.
Preto už nemajme strach: náš život je už zachránený od zatratenia.
Nič a nik nás nebude môcť vytrhnúť z Ježišových rúk, pretože nič a nik
nemôže premôcť jeho lásku. Ježišova láska je nepremožiteľná! Zlý, veľký
nepriateľ Boha a jeho stvorení, sa pokúša mnohými spôsobmi obrať nás
o večný život. Ale Zlý nezmôže nič, ak mu my sami neotvoríme dvere našej
duše, nasledujúc jeho klamné vábenia.
Panna Mária počúvala a oddane nasledovala hlas Dobrého Pastiera.
Ona nech nám pomáha prijať s radosťou Ježišovo pozvanie stať sa jeho
učeníkmi a žiť vždy v istote, že sme v Božích otcovských rukách.“
http://sk.radiovaticana.va/storico/2016/04/17/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_pred_polud%C5%88aj%C5%A1ou_modlitbou_na%C4%8D%C3%BAva%C5%A5_hlasu_dobr%C3%A9ho/sk-1223556

Liturgický program v týždni od 16.4. 2018 do 22.4. 2018
PO 16.4.

PONDELOK PO
3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

TARNOV

UT 17.4.

UTOROK PO
3. VEĽKONOČNEJ
NEDELI
MOKROLUH

ST 18.4.

ŠT 19.4.

STREDA PO
3. VEĽKONOČNEJ
NEDELI
ŠTVRTOK PO
3. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

K. HUTA

ROKYTOV

TARNOV
PI 20.4.

17:00

18:00

18:00

18:00

17:00

PIATOK PO
3. VEĽKONOČNEJ
NEDELI
MOKROLUH

18:00

† MÁRIA,
MARTIN, ICH
RODIČOV, JÁN
(č.69)

Liturgický program v týždni od 23.4. 2018 do 29.4. 2018
PO 23.4.

PONDELOK PO
4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

UT 24.4.

UTOROK PO
4. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

SO 21.4.

4. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA – NEDEĽA
DOBRÉHO PASTIERA
NE 22.4.

ROKYTOV

18:00

(č.22)
† MIROSLAV,
HELENA,
VLADIMÍR
† BOŽENA
(č.85)

ST 25.4.

ŠT 26.4.

† ADAM,
MÁRIA,
FRANTIŠEK
(č.183)

† MÁRIA
(č.77)

MOKROLUH

18:00

† KŇAZ MARKO
(č.142)

ROKYTOV

18:00

ZA † Z ROD
ČEGIŇOVEJ
(č.41)

MOKROLUH

17:00

ZA † Z ROD.
SEMANKOVEJ,
ČERVENICKEJ
(č.167)

TARNOV

18:00

† MÁRIA
(č.77)

K. HUTA

18:00

† JOZEF
(č.188)

K. HUTA

17:00

ZA FARNOSŤ

TARNOV

18:00

ZBP ROD.
HLAĎOVEJ
(č.15)

MOKROLUH

8:30

ZBP DÁVID,
MARTINA, FILIP
(č.218)

ROKYTOV
(G)

10:00

ŠTVRTOK PO
4. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

PI 27.4.

PIATOK PO
4. VEĽKONOČNEJ
NEDELI
STRETNUTIE BIRMOVANCOV

5. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA, VIGÍLIA

ZBP ROD.
ČUPOVEJ,
KAŠČÁKOVEJ
(č.129)

MOKROLUH

8:00

TARNOV

9:15

† FRANTIŠEK,
MARGITA
(č.26)

10:30

SV. MARKA,
EVANJELISTU
SVIATOK

† JÁN, MÁRIA,
JÁN
(č.13)

ZBP VERONIKA
„80“ ROKOV
ŽIVOTA
(č.217)

K. HUTA

17:00

† ANNA,
ANDREJ, ANNA

SO 28.4.
4. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA, VIGÍLIA

TARNOV

† FERDINAND

5. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

NE 29.4.
ZA † KŇAZOV
JOZEF, MARKO

