OZNAMY:
VIANOČNÉ SPOVEDANIE V NAŠEJ FARNOSTI:
ŠTVRTOK 19.12. 2019
K. HUTA:
TARNOV:
ROKYTOV:
MOKROLUH:

16:00 – 16:30HOD.
16:45 – 17:45HOD.
18:00 – 18:30HOD.
18:45 – 19:30HOD.

Nenechávajte si sv. spoveď na poslednú chvíľu!!!
Kto by nestihol sv. spoveď v našej farnosti, tak bude mať možnosť sv.
spovede v bazilike v Bardejove, kde budeme spovedať všetci kňazi a to:
PIATOK
SOBOTA
SOBOTA
NEDEĽA

20.12. 2019 BJ – BAZILIKA 14:30 – 16:00HOD.
21.12. 2019 BJ - BAZILIKA 10:00 – 11:30HOD.
21.12. 2019 BJ – VINBARG 13:30 – 15:30HOD.
22.12. 2019 BJ – BAZILIKA 14:00 – 16:30HOD.

Po tejto nedeli sa v našom dekanáte spovedanie končí!!!
 V pondelok je prikázaný sviatok prenesený z 8.12. – Slávnosť
Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
 Chorých, ktorí chodievajú na sv. spoveď a sv. prijímanie iba na sviatky
navštívim v našej farnosti pred Vianocami v piatok 20.12. 2019. Je potrebné
nahlásiť ich do nedele 15.12. 2019. Meno, priezvisko a číslo domu. Tých,
ktorí chodievajú pravidelne každý prvý piatok netreba hlásiť, tí sú už
vyspovedaní, im zanesú sv. prijímanie v Tarnove a Mokroluhu rozdávatelia
na prvý vianočný deň t.j. 25.12. 2019 a na Nový rok na slávnosť
Bohorodičky 1.1. 2020.
 Srdečne pozývam všetky detí z celej farnosti na „detskú“ sv. omšu do
Mokroluhu, ktorá bude v piatok 13.12. 2019 o 17:00hod. 
 Zimné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu 11.12., piatok 13.12.
a sobotu 14.12. Záväzný je jeden deň. Obsahom týchto dní je: Príchod
Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj
a spravodlivosť vo svete.
 Zvonček + mesačná zbierka spolu za mesiac November 2019 činil:
Mokroluh: 407,62€, Rokytov: 226,28€, Tarnov: 315,40 a K. Huta:
294,48€. Pán Boh zaplať všetkým darcom.
 Jesenná zbierka na charitu: Mokroluh: 136,90€, Rokytov: 72€, Tarnov:
71,20€, K. Huta: 73,40€. Spolu: 353,50€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 Mokroluh: na fasádu kostola Bohuznáma 200€ a Bohuznámy 100€. Pán
Boh zaplať týmto darcom.

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

Stavajme na Ježišovej skale, rozpoznajme piesok
Ježiš v Evanjeliu podľa Matúša (7,21.24-27) stavia do konfrontácie
múdreho človeka, ktorého základom života je Pán, a preto jeho dom stojí na skale.
Druhý človek je hlúpy, lebo nepočúva Božie slovo a žije povrchne, budujúc tak svoj
dom na tenkom základe, akým je piesok.
Pán je bezpečná skala
Svätý Otec vyzval zamyslieť sa nad „múdrosťou a hlúposťou“ – čiže nad
tým, čo je základom našich nádejí, našich istôt a nášho života. Vyprosujme si
milosť, aby sme vedeli rozlišovať, kde je skala a kde je piesok, vyzýva pápež:
„Skala. Taký je Pán. Ten, kto sa zverí Pánovi, bude vždy v bezpečí, lebo jeho
základy sú na skale. O tomto hovorí Ježiš v evanjeliu. Rozpráva o múdrom človeku,
ktorý vybudoval svoj dom na skale, čiže na dôvere v Pánovi, na serióznych veciach.
A aj táto dôvera je šľachetným materiálom, pretože základ tejto stavby nášho života
je bezpečný, je silný.“
Vonkajškovosť je piesok
Múdry je ten, kto buduje na skale, naopak hlúpy si vyberá „pohyblivý
piesok“, ktorý vietor a dážď odnesie preč, pokračoval Svätý Otec:
„Aj náš život môže byť taký, keď moje základy nie sú pevné. Príde búrka –
všetci máme v živote búrky, všetci, od pápeža až po toho posledného – a my nie sme
schopní odolávať. Mnohí povedia: „Ja svoj život zmením“ – a myslia si, že zmeniť
život znamená nasadiť si masku. Zmeniť život znamená zmeniť základy života, čiže
dať tam skalu, ktorou je Ježiš. „Chcel by som obnoviť túto stavbu, túto budovu,
pretože je veľmi ošarpaná. Je veľmi nepekná, a ja by som ju chcel skrášliť a zaistiť
jej základy“. No ak ju vynovím len naoko, spravím ju štýlovou, veci sa nepohnú
vpred. Zosype sa. Vonkajškovosťou sa život kresťana rúti.“
Rozlíšiť skalu od piesku
Jedine Ježiš je teda bezpečným základom, zovňajšok neosoží, a toto sa
ukazuje aj v spovednici, skonštatoval pápež. Jedine ten, kto sa uzná za hriešnika –
slabého, túžiaceho po spáse, dáva najavo, že má život založený na skale, nakoľko
verí a spolieha sa na Ježiša ako záchranu. Treba sa teda obrátiť k tomu, čo sa nezrúti
a čo sa nepominie. „Nemôžeme budovať náš život na pominuteľných veciach, na
zovňajšku, na fingovaní, že všetko ide dobre. Poďme ku skale, kde ja naša spása.
A tam budeme šťastní všetci. Všetci.“
Svätý Otec napokon veriacich povzbudil k tomu, aby sme Pána prosili
o milosť vedieť rozlišovať.
https://www.vaticannews.va/sk/papez-frantisek/omsa-svata-marta.html

Liturgický program v týždni od 9.12. 2019 do 15.12. 2019
NEPOŠKVRNENÉ
POČATIE PANNY
MÁRIE SLÁVNOSŤ
– PRIKÁZANÝ
SVIATOK

K. HUTA (G)

TARNOV (G)

17:00

18:00

† ALBERT,
GIZELA,
FRANTIŠEK
(č.165)
ZBP MÁRIA
(č.46)

Liturgický program v týždni od 16.12. 2019 do 22.12. 2019

PO 16.12.

PONDELOK
PO 3. ADVENTNEJ
NEDELI

UT 17.12.

UTOROK
PO 3. ADVENTNEJ
NEDELI

TARNOV

17:00

† RUŽENA
1. VÝR.
(č.102)

ST 18.12.

STREDA
PO 3. ADVENTNEJ
NEDELI

K. HUTA

15:00

† JURAJ,
DOROTA
(č. 165)

ŠT 19.12.

ŠTVRTOK
PO 3. ADVENTNEJ
NEDELI

ROKYTOV

8:30

NA ÚMYSEL

PI 20.12.

PIATOK
PO 3. ADVENTNEJ
NEDELI

MOKROLUH

17:00

ZA † Z ROD.
GUROVEJ,
HARŇÁKOVEJ,
MIKLAŠOVEJ
(č.172)

SO 21.12.

4. ADVENTNÁ
NEDEĽA - VIGÍLIA

ROKYTOV

18:00

† MARGITA
(č.98)

K. HUTA

8:00

ZA FARNOSŤ

TARNOV

9:15

ZBP ZUZANA
(č.26)

MOKROLUH

10:30

PO 9.12.
ROKYTOV

MOKROLUH

UT 10.12.

UTOROK
PO 2. ADVENTNEJ
NEDELI

ST 11.12.

STREDA
PO 2. ADVENTNEJ
NEDELI

MOKROLUH

ŠT 12.12.

ŠTVRTOK
PO 2. ADVENTNEJ
NEDELI

ROKYTOV

PI 13.12.

SV. LUCIE
PANNY A MUČ.
SPOMIENKA

TARNOV

MOKROLUH

17:00

18:00

17:00

17:00

3. ADVENTNÁ
NEDEĽA - VIGÍLIA

† JURAJ,
DOROTA (č. 92)
NA ÚMYSEL

† AGNESA (č.41)

17:00

ZBP RUŽ.
BRATSTVO
(č.171)

TARNOV

17:00

† JOZEF (č.75)

MOKROLUH

8:00

ZBP ROD.
HUDÁKOVEJ
(č.143)

3. ADVENTNÁ
NEDEĽA

NE 15.12.

ZA FARNOSŤ

17:00

„DETSKÁ“ SV. OMŠA

SO 14.12.

† JÁN,
FRANTIŠEK,
JÁN (č.41)

ROKYTOV

K. HUTA

9:15

10:30

4. ADVENTNÁ
NEDEĽA

NE 22.12.

ZA FARNOSŤ

† ROZÁLIA,
JÁN (č.207)

† MIROSLAV,
VIERA
(č.184)

