OZNAMY:
Vo štvrtok 27.6. a v piatok 28.6. 2019 budú v našej farnosti relikvie sv.
košických mučeníkov.
Program počas prítomnosti relikvií:
Štvrtok 27.6. 2019 – sv. omša v K. Hute o 16:30 začne sa deviatnikom 8. deň
novény – kňaz. Potom hneď nasleduje sv. omša zo slávnosti Srdca Ježišovho. Po
skončení sv. omše budete môcť si uctiť každý osobitne bozkom relikvie. To isté
bude o 18:00 hod. v Tarnove – 8. deň deviatnika, potom sv. omša a uctenie si
relikvií.
Piatok 28.6. 2019 – sv. omša v Rokytove ráno o 8:30 začne sa deviatnikom 9.
Deň novény – kňaz. Potom nasleduje sv. omša zo slávnosti Srdca Ježišovho a po
skončení individuálne uctenie relikvií. Potom o 10:00hod. v Mokroluhu bude
vystavená Sviatosť Oltárna k adorácií a taktiež budú vystavené aj relikvie
košických mučeníkov. O 15:00 hod. bude korunka k Božiemu Milosrdenstvu.
Pred sv. omšou ako stále modlitba sv. ruženca. Sv. omšu o 17:30hod. začnem ja
deviatnikom k úcte sv. košickým mučeníkom – 9. deň. Hneď potom nasleduje
sv. omša zo slávnosti Ježišovho srdca. Po skončení sv. omše individuálne
uctenie relikvií.
V piatok 28.6. 2019 srdečne pozývam všetky detí, mládež, miništrantov,
účastníkov krížovej cesty, birmovancov z celej naše farnosti na sv. omšu do
Mokroluhu spojenú so všetkými oslavami aj na poďakovanie za uplynulý
školský rok. A po sv. omši potom na faru na spoločné posedenie 
Zo srdca ďakujem všetkým v K. Hute a v Mokroluh za nádherne pripravené
„oltáriky“ na slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi Nášho Pána Ježiša Krista.
Taktiež ďakujem všetkým detičkám a mladým za prípravu kvetín – lupeňov. Pán
Boh vám všetkým zaplať.
V sobotu 29.6. 2019 bude zbierka na „Dobročinné diela Svätého Otca“.
 Na budúcu nedeľu 30.6. 2019 vás všetkých z celej farnosti v mene veriacich
z filiálky K. Huta i v svojom mene srdečne pozývam na odpustovú slávnosť ku
cti našej Nebeskej Matke – jej Nepoškvrnenému srdcu. Slávnostnú sv. omšu
bude celebrovať a Božie slovo ohlási vdp. kaplán z Bardejova Tomáš Svat. Sv.
omša sa začne o 10:30hod.
Keďže 5. júla je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, teda prvý piatok „odpadá“.
Avšak v tento deň v Mokroluhu p. Rudolf Nirka – rozdávateľ Eucharistie
zanesie sv. prijímanie našim chorým po sv. omši. Teda okolo 11:30hod.
Sv. spoveď vzhľadom na rôzne slávnosti bude 25.6. – v K. Hute od 16:30 do
18:00hod., 26.6. – Rokytove od 16:30 do 18:00hod.
Potom na ďalší týždeň v utorok 2.7. v Mokroluhu od 16:00hod. do 1800hod.
a v Tarnove 3.7. od 16:00hod. do 18:00hod.
ÚMYSLY
APOŠTOLÁTU
MODLITBY
JÚL
2019:
Všeobecný úmysel: Za politikov, vedcov a ekonómov, aby spolupracovali
pri ochrane svetových morí a oceánov.
Úmysel našich biskupov: Aby sme prázdninový čas správne využívali na
oddych i rekreáciu a nezabúdali na stretnutie s Pánom pri modlitbe a v
Eucharistii.

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

SVÄTÍ KOŠICKÍ MUČENÍCI
Vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho
Z breve pápeža Pia Desiateho o blahorečení Božích sluhov Marka Križína,
ostrihomského kanonika, Štefana Pongrácza a Melichara Grodzieckého zo
Spoločnosti Ježišovej
Keď máme hovoriť o hrdinských, víťazných mučeníkoch, prichádzajú nám
na myseľ slová, ktoré kedysi napísali Pavol a Timotej svojim Filipanom: „Vy ste
dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho.“ (Flp 1,29) Túto poctu
Boh uštedril trom vynikajúcim mužom, a to Markovi Štefanovi Križínovi,
kanonikovi ostrihomského metropolitného chrámu, Štefanovi Pongráczovi a
Melicharovi Grodzieckému zo Spoločnosti Ježišovej. Pripomíname si ich slávne
činy a obetovanie životov pre Krista, aby v týchto časoch nepriaznivých pre Cirkev
nechýbali katolíkom vznešené príklady viery a statočnosti, ktoré by mohli, ak to
bude potrebné, aj nasledovať. V čase, keď sa títo traja Kristovi bojovníci horlivo
venovali kňazskej službe, Juraj Rákoczi obsadil Košice. Konal tak v mene Gabriela
Bethlena, ktorý za pomoci Turkov a podporovaný českými a uhorskými bludármi
vtrhol s veľkým vojskom do tohto kraja, aby ho vyňal spod právomoci cisára a
pripojil k sebe a k svojmu majetku. Rákoczi ihneď nariadil, aby týchto troch
katolíckych kňazov strážili doma vojaci, a prinútil mestskú radu, aby ich odsúdila na
smrť. A tak po polnoci zo šiesteho na siedmeho septembra tisícšesťstodevätnásť
vyslaní kati železným kyjom zrazili na zem Pongrácza, ako prvého, s ktorým sa
stretli. Potom všetkých troch bili päsťami, kopali, zauškovali a surovo týrali, kým
oni vzývali mená Ježiša a Márie. Križínovi ponúkli v mene Rákocziho nádej na
záchranu, ak odpadne od katolíckej viery, ale on to rozhodne odmietol. Nato ich
vyzliekli zo šiat, zavesili na hradu povaly a pálili horiacimi fakľami, dokiaľ im cez
odkryté rebrá nezačali vytekať vnútornosti. A keď začalo svitať, odviazali ich z
hrady a Križínovi a Grodzieckému odťali hlavu. Pongrácza udreli dvakrát mečom po
hlave a akoby mŕtveho hodili spolu s telami ostatných do latríny. On však ešte
dýchal a po dvadsiatich alebo i viacerých hodinách už zoslabnutý od rán i zápachu,
ešte vzýval mená Márie a Ježiša a na úsvite ôsmeho septembra odišiel si po nebeský
veniec. Zvesť o tejto hroznej vražde sa rozniesla široko-ďaleko a ako proti jej
pôvodcom vyvolávala u každého najväčšie rozhorčenie, tak týmto statočným
mužom získavala slávu. Ich telá čoskoro potom dostala od Bethlena do daru
nábožná grófka Pálfyová a uložila ich na dôstojnom mieste, najprv v nejakej
kaplnke. Potom ich uložili blízko svätyne v kostole uršulínok v Trnave, kde ich Boh
oslávil mnohými zázrakmi.

Liturgický program v týždni od 24.6. 2019 do 30.6. 2019
PO 24.6.

UT 25.6.

ST 26.6.
ŠT 27.6.

NARODENIE SV.
JÁNA KRSTITEĽA
SLÁVNOSŤ
UTOROK
12. TÝŽDEŇ
STREDA
12. TÝŽDEŇ
NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO
SLÁVNOSŤ
VIGÍLIA
UCTENIE RELIKVIÍ

TARNOV

17:00

MOKROLUH

18:00

K. HUTA

NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO
SLÁVNOSŤ
UCTENIE RELIKVIÍ
SV. PETRA
A PAVLA
APOŠTOLOV
PRIKÁZANÝ
SVIATOK

ROKYTOV

18:00

NÁVŠTEVA PANNY
MÁRIE
SVIATOK

SPOVEĎ 16:00-18:00

SV. TOMÁŠA,
APOŠTOLA SVIATOK

SPOVEĎ 16:00-18:00

18:00

ZA FARNOSŤ

18:00

† TOMÁŠ
1. VÝR. (č.18)

K. HUTA

18:00

† VERONIKA,
MICHAL, JÁN
(č.122)

TARNOV

8:00

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV

9:15

† JOZEF, MÁRIA
(č.46)

MOKROLUH

10:30

† JÁN, MÁRIA,
PAVLÍNA
(č.22)

14. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

ROKYTOV

18:00

ZBP
NOVOMANŽELOV
BEREŠČÁKOVÝCH

14. NEDEĽA CEZ
ROK

K. HUTA

8:00

† ANDREJ,
PAVLÍNA, VILIAM
(č.140)

TARNOV

9:15

MOKROLUH

10:30

MOKROLUH

ZA FARNOSŤ

ZA FARNOSŤ

K. HUTA

16:30

† PAVOL (č.135)

TARNOV

18:00

† VILIAM, JOZEF,
PAVLÍNA,
ANDREJ (č.124)

MOKROLUH

8:30

17:30

† JÁN,
MARGITA,
JURAJ (č.26)

ST 3.7.

8:30

MOKROLUH

10:00

ZBP ROD.
BASARIKOVEJ
(č.106)

ROKYTOV

18:00

ZA FARNOSŤ

18:00

† AGNESA,
MAGDFALÉNA,
ANDREJ,
HELENA, MÁRIA
(č.4)

MOKROLUH

K. HUTA

8:30

10:30

ŠT 4.7.

PI 5.7.

SV. CYRILA
A METODA
SLOVANSKÝCH
VIEROZVESTOV
SLÁVNOSŤ - VIGÍLIA
SV. CYRILA
A METODA
SLOAVNSKÝCH
VIEROZVESTOV
SLÁVNOSŤ

ZBP PAVOL „70“
ROKOV ŽIVOTA
(č.11)
† GIZELA,
ALBERT,
FRANTIŠEK
(č.165)

K. HUTA

TARNOV

13. NEDEĽA CEZ
ROK
ODPUSTOVÁ
SLÁVNOSŤ
K. HUTA

UT 2.7.

TARNOV

SPOVEĎ 16:30-18:00

SO 29.6.

NE 30.6.

PO 1.7.

SPOVEĎ 16:30-18:00

ROKYTOV
PI 28.6.

18:00

† JÁN, ŽOFIA,
KAROL (č.88)
ZBP ROD.
OSLACKEJ (č.184)

Liturgický program v týždni od 1.7. 2019 do 7.7. 2019

† ANNA, ANDREJ,
JAROSLAV,
ZUZANA, JOZEF
(č.214)
ZA FARNOSŤ

SO 6.7.

NE 7.7.

ZBP
NOVOMANŽELOV
MALIŇAKOVÝCH
(č.124)
ZBP TERÉZIA
(č.22)

