OZNAMY:
 V stredu 27.6. 2018 bude ďakovná sv. omša na konci školského roka
v Mokroluhu o 18:0hod. Srdečne pozývam všetkých školákov a študentov
a samozrejme všetkých birmovancov z celej našej farnosti.
 V piatok 29.6. 2018 slávime slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov –
prikázaný sviatok.
 V nedeľu 1.7. 2018 bude zbierka na „Dobročinné diela sv. Otca“.



Úmysly Apoštolátu modlitby Júl 2018:
Evanjelizačný úmysel: Aby kňazi, ktorí s námahou a v samote pastoračne
pôsobia, pociťovali neustálu pomoc a podporu Pána a spoločenstva.
Úmysel slovenských biskupov: Nech sa oslavy dedičstva otcov našej viery,
sv. Cyrila a Metoda, prejavia v živote národa.
 Pomaly sa blížia letné prázdniny a s nimi aj čas dovoleniek. Preto vás
prosím, aby ak niekto potrebuje nejaké dokumenty z farského úradu napr.
krstný list a pod. nech si ich príde vyžiadať do konca júna 2018, zvlášť tí,
ktorí ich budete potrebovať cez prázdniny či už ako krstní, birmovní rodičia,
alebo k sobášu. Ďakujem za pochopenie.
 Chorých navštívim tak ako vždy na prvý piatok - 6.7. 2018 začínajúc
v Mokroluhu o 8:00hod.
PRVÉ SV. PRIJÍMANIE - PRÍPRAVA 2018/2019 – PRIHLÁŠKY
 Oznam pre deti a rodičov tých detí z našej farnosti, ktoré od septembra
2018 nastúpia do 3. ročníka základnej školy ohľadom prípravy na 1. sv.
prijímanie: v sakristii našich kostolov sú prihlášky na prvé sv. prijímanie,
ktoré si môžete vyzdvihnúť, pozorne prečítať, vyplniť a odovzdať najneskôr
do nedele 2. septembra 2018 v sakristii alebo mne osobne. Ďakujem.

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

VZIAŤ BOHA ZO SEBOU.....

Mnohí vnímajú prázdniny ako čas bez Boha. Oddýchnem si od
„povinností“, ktoré odo mňa Boh očakáva. Dám aj jemu pauzu odo mňa. Veď si
potrebujeme od seba vzájomne oddýchnuť, nie? Skúsme sa na to pozrieť z inej
stránky. Oddychujete v lete aj od svojich priateľov, rodiny, známych? Dávate si
dvojmesačnú pauzu od milovaného, milovanej? Asi skôr trávite viac času spolu,
ako sa len dá, nie? Rovnaký vzorec treba uplatniť voči Bohu. Ak je on naším
Milovaným, nemôžeme si dať od neho dvojmesačnú dovolenku. A čo teda? To
mám (s)tráviť celé dva mesiace na kolenách či na nejakých čisto duchovných
akciách, obnovách, v kostole? Vôbec nie. Dôležité je – vziať Boha so sebou,
kamkoľvek cez prázdniny pôjdem(e). A nielen so sebou, ale nosiť ho aj v sebe,
vo svojom srdci. Veľmi rád pôjde s nami kamkoľvek. Môžeme objavovať
nádheru sveta či Slovenska spolu s ich Stvoriteľom! Vezmime to ako výsadu
a čerpajme maximum. „Batéria kresťana, ako zdroj energie na vydávanie
svetla, je modlitba,“ povedal nedávno pápež František. Obzvlášť cez letné dni
potrebujeme „dobiť baterky“. Načerpať. Zastaviť sa. Zmeniť stereotyp všedných
pracovných či školských dní. Nájsť si čas na dobrú knihu, ktorá leží už celé
mesiace nedočítaná. Oddýchnuť si, veď sme neboli stvorení ako roboty, ktoré
musia pracovať nonstop, bez oddychu. Stretnúť sa s priateľmi, ktorí sú bežne
kade-tade rozlietaní. No i mať čas sa utiahnuť do ticha a byť s Bohom. Opäť
urobiť niečo viac pre vzťah s ním. Zostať v úžase pri západe slnka, pozorovať
lúče na osviežujúcej hladine jazera, nechať sa opaľovať nielen slnkom, ale aj
Slnkom (Ježišom). Objavovať ho v kráse prírody, v ľuďoch, v nádherných
chrámoch po celom svete či zážitkoch s priateľmi, ale aj tak „všedne“ – vo
sviatostiach, modlitbe. Mimochodom, chrámy sú počas horúcich letných dní
skvelé i vďaka svojej priaznivej klíme a chladu. No keď už do nich vstúpime,
nezabudnime venovať pozornosť Tomu, ktorý sám prebýva v svätostánku a čaká
na nás. On je lepším osviežením, ako ten najlepší ľadový nápoj počas
horúcich dní. Aby prázdniny neboli prázdne dni „Mami, ja sa nudím!“
opakovali mnohí z nás neraz počas prázdninových dní. A rodičom často vstávali
vlasy dupkom, keď mali svojim deťom zabezpečiť nonstop atraktívny program
počas dlhých dvoch mesiacov.
https://www.slovoplus.sk/clanok/2016-07-01-vziat-Boha-so-sebou-na-vylet-alebo-ako-vyuzit-prazdniny-skutocne-naplno

Liturgický program v týždni od 2.7. 2018 do 8.7. 2018

Liturgický program v týždni od 25.6. 2018 do 1.7. 2018
PO 25.6.

PONDELOK 12. TÝŽDŇA

UT 26.6.

UTOROK
12. TÝŽDŇA

ST 27.6.

ŠT 28.6.

TARNOV
K. HUTA

STREDA
12. TÝŽDŇA

SPOVEĎ 15:30 – 17:00

MOKROLUH - ĎAKOVNÁ SV.
OMŠA NA KONCI ŠKOLSKÉHO
ROKA+ BIRMOVANCI

MOKROLUH

SV. PETRA A PAVLA
APOŠTOLOV SLÁVNOSŤ
VIGÍLIA
PRIKÁZANÝ SVIATOK

K. HUTA

TARNOV

SV. PETRA A PAVLA
APOŠTOLOV SLÁVNOSŤ
PRIKÁZANÝ SVIATOK

18:00

SPOVEĎ 16:00 – 18:00

ROKYTOV

NA ÚMYSEL

18:00

ZBP
BOHUZNÁMEJ
RODINY

18:00

17:00

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE,
SVIATOK

UT 3.7.

SV. TOMÁŠ,
APOŠTOL,
SVIATOK

† MILAN
(č.106)

17:00

17:00

PO 2.7.

ST 4.7.

ZBP A POĎ. ZA
10. ROKOV
MANŽ. ŽIVOTA
SLAVO A JANA
(č.167)
† JOZEF, VILIAM,
ANDREJ,
PAVLÍNA
(č.124)

18:00

ZBP MAGDALÉNA
„50“
(č.159)

18:00

† JOZEF, MÁRIA
(č.46)

K. HUTA

8:00

† ROZÁLIA
(č.207)

TARNOV

9:15

† ALBERT, JÁN,
VERONIKA
(č.30)

MOKROLUH

10:30

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV

17:00

† BOŽENA,
FERDINAND (č.85)

MOKROLUH

18:00

NA ÚMYSEL

14. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

TARNOV

18:00

ZA FARNOSŤ

14. NEDEĽA CEZ
ROK

MOKROLUH

8:00

ZBP PAVOL,
MÁRIA
(č.145)

SV. CYRILA
A METODA,
SLOVANSKÝCH
VIEROZVESTOV
SLÁVNOSŤ
VIGÍLIA

SV. CYRILA
A METODA,
SLOVANSKÝCH
VIEROZVESTOV
SLÁVNOSŤ

ŠT 5.7.

18:00

SPOVEĎ 16:00 – 18:00

ROKYTOV
SPOVEĎ 16:30 – 18:00

ZBP PETER

PI 29.6.
MOKROLUH

MOKROLUH

ZA FARNOSŤ
PI 6.7.

PIATOK
13. TÝŽDŇA
1. PIATOK

SO 30.6.

NE 1.7.

13. NEDEĽA CEZ ROK,
VIGÍLIA

K. HUTA

13. NEDEĽA CEZ ROK

TARNOV

8:00

† MARIÁN,
JOZEF, JOZEF
(č.99)

ROKYTOV

9:15

ZBP JOZEF
(č.118)

MOKROLUH

18:00

10:30

† VERONIKA,
MICHAL, JÁN
(č.122)

ZBP CYRIL
„75“ A ZBP
JOZEF „50“
(č.173)

SO 7.7.

ROKYTOV

9:15

ZA † Z ROD.
JAKUBAŠEKOVEJ,
PALŠOVEJ
(č.61)

K. HUTA

10:30

† FERDINAND
(č.190)

NE 8.7.

