OZNAMY:
Úmysly Apoštolátu modlitby Svätého Otca spolu s úmyslami
Konferencie biskupov Slovenska
DECEMBER 2017:
Všeobecný úmysel: Za ľudí vo vyššom veku, aby - podporovaní
rodinami a kresťanskými spoločenstvami - svojou múdrosťou a
skúsenosťou spolupracovali na odovzdávaní viery a na výchove
nových generácií.
Úmysel slovenských biskupov: Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi
za dar jeho Syna a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka
od počatia po prirodzenú smrť.
 Chorých navštívim na prvý piatok 1.12. 2017 začínajúc
v Mokroluhu o 8:00hod.
 Na prvú adventnú nedeľu ako aj v sobotu na vigíliu prvej adventnej
nedele budem požehnávať pri každej sv. omši adventné vence.
Doneste si adventné vence na požehnanie.
 Na prvú adventnú nedeľu 3.12. 2017 bude jesenná zbierka na
charitu.
 Pripomínam budúcim birmovancom, že do konca novembra 2017
majú odovzdať vyplnenú prihlášku.
 Druhá adventná nedeľa sa z rozhodnutia KBS slávi ako biblická.

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

ADVENT
Začíname nový cirkevný rok – advent – skúsme nahliadnuť do
Matúšovho evanjelia do 24 kapitoly. Nevyhnutne nám niečo musí unikať, preto
je dobre, ak liturgia nie je jediné miesto, kde vnikáme do pokladu Božieho slova.
Matúš píše pre komunitu, ktorá je už unavená. Definitívna podoba jeho
evanjelia sa datuje okolo roku 80, 90 po Kristovi. Kresťania žijú desaťročia svoje
kresťanstvo. Kristus neprichádza, svet sa nejako extra nemení. Prichádza únava
na jednotlivca aj na komunitu, spoločenstvo. Preto Matúš vyzýva k bdelosti.
Nespime. Bdejme. Jeho výzva pripomína Getsemanskú záhradu, kde Kristus
vyzýva svojich učeníkov, aby bdeli, ale oni vždy znova a znova zaspávajú.
Výzva bdieť, neznamená pozerať stále so strachom do tmy, kedy príde
náš Pán, neznamená ani žiť v neustálom strese a stavať si múry a ploty
a montovať poplašné zariadenia. Výzva bdieť znamená nepremeškať
príležitosť. Čo znamená nepremeškať príležitosť? Počúvať tiché vnuknutia
Svätého Ducha.
Máme pred sebou nádherné prepojenie Matúšovho úryvku s úryvkom
Izaiáša kde prorok hovorí, že k Pánovmu vrchu budú prúdiť všetky národy,
početné kmene, vystúpia a Pán ich bude súdiť a naprávať, ale ako? Takže ony
si zo svojich mečov ukujú radlice a z kopijí kosáky…
Buďme pripravení na príchod Boha, ktorý neprišiel ničiť,
ale premieňať. Premieňanie je nádherný štýl nášho Boha ako meniť svet. Keď
by sme my videli niekoho kto má v ruke meč, alebo nôž, kopiju, čo by sme mu
povedali? Zahoď to, lebo si ublížiš! A Boh hovorí nezahadzuj, ale premeň meče
na radlice, kopije na kosáky. Búrlivé povahy na pokojné, nenávisť na lásku,
túžbu
robiť
zlo,
na
túžbu
robiť
dobro.
Zlorečenie
na
dobrorečenie… Nepremeškajme príležitosť a premieňajme…
Premieňajme aj svoj život. Nie tak, aby sme robili niečo iné ako iní
ľudia, ale aby sme robili inak. Dve ženy budú spolu mlieť, dve ženy budú na
poli. Dnes by sme mohli povedať: Dve ženy budú sedieť v jednej kancelárií.
Jedna z nich bude pokojná a druhá nervózna. Dve ženy budú vychovávať svoje
deti. Jedna z nich to bude brať s láskou, druhá ako premeškanú kariéru. Dvaja
chlapi budú v jednej dielni. Jeden bude v kuse hrešiť, druhý ukáže, že sa dá aj
inak pracovať… Boh od nás nechce, aby sme robili iné, ale chce, aby sme
robili inak.
http://www.knazi.sk/advent/

Liturgický program v týždni od 27.11. 2017 do 3.12. 2017

Liturgický program v týždni od 4.12. 2017 do 10.12. 2017
PO 4.12.

PO 27.11.

PONDELOK
34. TÝŽDEŇ

MOKROLUH

18:00

ZA FARNOSŤ

SPOVEĎ 16:00-18:00HOD

UT 5.12.
UT 28.11.

ST 29.11.

UTOROK
34. TÝŽDEŇ

STREDA
34. TÝŽDEŇ

TARNOV

18:00

SPOVEĎ 16:15-18:00HOD

K. HUTA

17:00

SPOVEĎ 15:30-17:00HOD

† JOZEF,
HELENA
(č.44)

6:30

† JOZEF (č.90)

TARNOV

17:00

† KAROL,
JURAJ, JÁN,
JOZEF (č.77)

MOKROLUH

17:00

ZBP ROD.
ZAPACHOVEJ
(č.200)

K. HUTA

17:00

† PAVOL, JÁN
(č.207)

ROKYTOV

18:00

† FRANTIŠEK
(č.41)

TARNOV

17:00

ZA † Z ROD.
GAĽANOVEJ,
HARŇAKOVEJ,
HNATOVEJ
(č.78)

MOKROLUH

18:00

2. ADVENTNÁ NEDEĽA
- VIGÍLIA

ROKYTOV

17:00

† JOZEF,
MÁRIA (č.98)

2. ADVENTNÁ
NEDEĽA

K. HUTA

8:00

ZA FARNOSŤ

TARNOV

9:15

†
MAGDALÉNA
(č.72)

MOKROLUH

10:30

ZBP ANNA
„85“ ROKOV
ŽIVOTA (č.57)

UTOROK
PO 1. ADVENTNEJ
NEDELI

ROKYTOV
RORÁTNA

SV. MIKULÁŠA
BISKUPA, ĽUB. SP.

† ANNA
NOVÁKOVÁ
ST 6.12.

SV. ONDREJA,
APOŠTOLA
SVIATOK
ŠT 30.11.

ROKYTOV

17:00

SPOVEĎ 15:30-17:00HOD

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

ŠT 7.12.

NEPOŠKVRNENÉ
POČATIE PANNY
MÁRIE SLÁVNOSŤ
VIGÍLIA
PRIKÁZANÝ SVIATOK

TARNOV
PI 1.12.

MOKROLUH

SO 2.12.

17:00

PIATOK
34. TÝŽDEŇ

1. ADVENTNÁ
NEDEĽA - VIGÍLIA

K. HUTA

18:00

17:00

POŽEHNANIE VENCOV

1. ADVENTNÁ
NEDEĽA

MOKROLUH

8:00

NEPOŠKVRNENÉ
POČATIE PANNY
MÁRIE SLÁVNOSŤ

† KAROL, JÁN
(č.88)
† ANTON,
ANTON (č.22)
† ANNA, VASIĽ,
STANISLAV,
HELENA

PRIKÁZANÝ SVIATOK

PI 8.12.

SO 9.12.

† PAVOL (č.6)

POŽEHNANIE VENCOV

NE 3.12.
ROKYTOV

TARNOV

9:15

10:30

ZBP MÁRIA
A TOMÁŠ „70“
ROKOV ŽIVOTA
(č.57)

† HELENA,
ANDREJ,
ZUZANA
(č.7)
ZA FARNOSŤ

NE 10.12.

