OZNAMY:
 Vo štvrtok 11.6. 2020 je prikázaný sviatok – samozrejme stále platí
dišpenz od povinnej účasti v nedeľu a prikázané sviatky. V tento deň budú
vzhľadom na všetky opatrenia iba pri našom farskom kostole „oltáriky“,
pričom stále platí dodržiavanie rozostupov, ako aj všetkých ostatných
nariadení.
 Srdečne pozývam všetkých na odpustovú slávnosť do K. Huty ku cti našej
Nebeskej Matky – jej Nepoškvrneného srdca, ktorá bude 21.6. 2020
o 10:30hod. Slávnostnú sv. omšu a zároveň slávnostným kazateľom bude
vdp. Martin Macko CSsR (redemptorista), ktorí pôsobí v historickom
inštitúte v ich rehoľnom generálnom dome v Ríme.
1. sv. prijímanie v našej farnosti bude 28. júna 2020 v Mokroluhu.
Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí bude v utorok 9.6. 2020 po
večernej sv. omši v Mokroluhu cca 18:30hod.
V piatok po večernej sv. omši v Mokroluhu srdečne pozývam na stretnutie
s Božím slovom, ktoré bude na fare.
Čo sa týka nových pokynov, platí všetko ako doteraz, okrem toho, že
v kostole nás už môže byť viac, keďže môžeme sedieť šachovnicovo, to
znamená, že veľa každého sediaceho či stojacieho má byť jedno miesto
voľné.
Mokroluh: Na fasádu kostola darovali Bohuznámi 1x100€ a 1x50€. Pán
Boh zaplať.
Mokroluh: Z pohrebu Ladislava Guru obetovali na náš kostol 100€. Pán
Boh zaplať.
Zvonček za mesiac máj 2020 činil: Mokroluh: 326,82€, Rokytov:
214,33€, Tarnov: 194€ a K. Huta: 247,44€
Zbierka z 24.5. 2020 na masmédia činila: Mokroluh: 285,50€, Rokytov:
105,20€, Tarnov: 82,40€ a K. Huta: 40€. Spolu sa vyzbieralo: 513,10€Pán
Boh zaplať za vaše milodary.
Podpora misií a evanjelizácie cez kúpu ružencov s relikviami, obrázkov
a kníh sa vyzbieralo: Mokroluh: 230€, Rokytov: 220€, Tarnov: 83€ a
K. Huta: 130€. Spolu sa vyzbieralo: 663€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

FARNOSŤ SV. URŠULE
MOKROLUH 52, 086 01
mokroluh@rimkat.sk
054/472 50 75 (0940 616 710)
Správca farnosti: Marcel Záleha
SRDCE PÁNA JEŽIŠA - Boh si vyvolil nás a nie my sme si vyvolili Boha.
Čo sa týka prvého výrazu, nie my sme si vybrali Boha, ale je to Boh, ktorý
zo seba urobil „väzňa nás“ všetkých: „Pripojil sa k nášmu životu, nemôže sa už
oddeliť. Hral naplno! A v tomto postoji ostane verný. Boli sme vyvolení pre lásku a
toto je naša identita. ,Ja som si vybral toto náboženstvo, vybral som si...’. Nie, nie!
To nie ty si si vybral. Je to on, ktorý si vybral teba, povolal ťa a pripojil sa k tebe.
A toto je naša viera. Ak v to neveríme, nepochopili sme, čo znamená Kristovo posol
stvo, nepochopili sme Evanjelium.“ Ak chceme počuť hlas Pána, musíme sa stať
maličkými.
Druhé slovo – malosť – pripomína, ako Mojžiš vysvetlil, že Pán si vyvolil
izraelský národ, lebo bol „najmenším zo všetkých národov“. Zamiloval sa do našej
malosti a pre ňu si nás zvolil. Volí si maličkých. Nie veľkých, ale malých. Zjavuje
sa maličkým: ,Skryl si tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich
maličkým’. Zjavuje sa maličkým. Ak chceš pochopiť niečo z Ježišovho tajomstva,
zníž sa, staň sa maličkým. Uznaj, že si ničím. A nielen že si vyberá a zjavuje sa
maličkým, ale tiež maličkých volá: ,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťažení, a ja vás posilním’. Vy, čo ste tí najmenší – pre utrpenia, pre únavu – on si
volí maličkých, zjavuje sa maličkým a povoláva ich. [Znamená to snáď, že] veľkých
nepovoláva? Jeho srdce je otvorené, avšak veľkí nie sú schopní [jeho] hlas počuť,
lebo sú plní seba samých. Aby sme mohli počuť Pánov hlas, musíme sa stať
maličkými.“
Prebodnuté Kristovo srdce ako pozvanie ísť k podstate viery.
Keď sa staneme maličkými, pochopíme tajomstvo Kristovho srdca, ktoré
nie je, ako „niektorí hovoria“ len akýmsi „svätým obrázkom“ na uctievanie.
Prebodnuté Kristovo srdce je „srdce zjavenia, srdce našej viery, lebo on sa stal
maličkým, zvolil si túto cestu“. Je to cesta pokory a poníženia sa „až na smrť“ na
kríži. Je to „krok k maličkosti, aby sa mohla zjaviť Božia sláva,“ Z prebodnutého
Kristovho boku „vyšla krv a voda“ a „toto je Kristovo tajomstvo“ dnešnej slávnosti
„Srdca, ktoré miluje, ktoré robí rozhodnutie, ktoré je verné“ a ktoré „si s nami
vytvára puto, zjavuje sa maličkým, povoláva maličkých a robí sa maličkým“. Viera
nie je len nejakým formálnym súhlasom s tým, že „Ježiš je
Boh“, ale preniknutím do tajomstva Ježiša Krista, ktoré vyjadruje jeho Srdce: „Toto
je to tajomstvo. Toto je to zjavenie, toto je Božia sláva. Vernosť v urobení
rozhodnutia, v pripútaní sa, v osobnom prihlásení sa k maličkým: stať sa maličkým,
uponížiť sa. Otázka viery je jadrom nášho života: môžeme byť veľmi čnostní, ale s
nijakou alebo len malou vierou. Musíme začať odtiaľto, od tajomstva Ježiša Krista,
ktorý nás zachránil svojou vernosťou.“
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170623014

Liturgický program v týždni od 15.6. 2020 do 21.6. 2020

Liturgický program v týždni od 8.6. 2020 do 14.6. 2020
PO 8.6.

PONDELOK 10. TÝŽDEŇ

UT 9.6.

UTOROK
10. TÝŽDEŇ

NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA
A KRVI-VIGÍLIA

PO 15.6.

TARNOV

17:00

† HELENA (č.17)

MOKROLUH

18:00

† JAROSLAV
(č.200)

K. HUTA

17:00

TARNOV

ST 10.6.

ŠT 11.6.

NJASVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO
TELA A KRV
PRIKÁZANÝ SVIATOK

PI 12.6.

SO 13.6.

PIATOK
10. TÝŽDEŇ

11. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

11. NEDEĽA CEZ
ROK

18:00

† MAGDALÉNA, AGNESA
(č.72), † FRANTIŠEK,
TOMÁŠ, MÁRIA,
FRANTIŠEK, JOZEFÍNA
(č.48), †JOZEF, JÁN (č.120),
† Z ROD. HOSTOVEJ (č.50),
† ZUZANA, PETER, ANNA
(č.86), †JÁN, MÁRIA,
HERBERT, MÁRIA (č.95),
† Z ROD. HARŇÁKOVEJ,
ŠVECOVEJ, ŠOLTÝSOVEJ
(č.30), † JOZEF (č.75),
†ANNA, JÁN, MICHAL,
JÁN (č.65), † Z ROD.
ŠOTOVEJ (č.69), †
STANISLAV (č.109), †
FRANTIŠEK, HELENA
(č.25), †MILAN, JÁN,
PAVLÍNA (č.2)

17:00

ZA FARNOSŤ

OLTÁRIKY

18:00

† JOZEF (č.40)

MOKROLUH

18:00

NA ÚMYSEL

ROKYTOV

ST 17.6.

ŠT 18.6.

17:00

MOKROLUH

18:00

† MIROSLAV
(č.184)

STREDA
11. TÝŽDEŇ

MOKROLUH

18:00

NA ÚMYSEL

NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO
SLÁVNOSŤ
VIGÍLIA

K. HUTA

17:00

ZBP VIERA „50“
ROKOV ŽIVOTA
(č.283)

ROKYTOV

18:00

† AGNESA (č.41)

TARNOV

17:00

ZBP RUŽ.
BRATSTVO
(č.15)

MOKROLUH

18:00

† MARTA,
AGNESA, JÁN,
JÁN
(č.102)

TARNOV

17:00

NA ÚMYSEL

ROKYTOV

18:00

ZBP ROD.
HUDÁKOVEJ
(č.69)

MOKROLUH

8:30

ZBP ROD.
OSLACKEJ
(č.184)

K. HUTA

10:30

ZA FARNOSŤ

UTOROK
11. TÝŽDEŇ

NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO
SLÁVNOSŤ
PI 19.6.

MOKROLUH

K. HUTA

TARNOV

ROKYTOV

18:00

8:30

9:30

NE 14.6.

MOKROLUH

10:30

SO 20.6.

NA ÚMYEL
VŠETKÝCH POČAS
PANDÉMIE ZA
ZBP
ZBP RUŽ. BRATSTVO,
ZBP MILAN S ROD.
(č.123), ZBP ANNY
S ROD. (č.167)

ZBP MÁRIA
„70“ ROKOV
ŽIVOTA (č.88)

ZBP ROD.
ROHAĽOVEJ,
DELEJOVEJ
(č.104)

TARNOV

† KŇAZ JÁN
(č.65)
NA ÚMYEL
VŠETKÝCH POČAS
PANDÉMIE ZA

PRIKÁZANÝ SVIATOK

UT 16.6.

PONDELOK 11. TÝŽDEŇ

12. NEDEĽA CEZ
ROK
VIGÍLIA

12. NEDEĽA CEZ
ROK
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
NEPOŠKVRNENÉHO
SRDCA PANNY MÁRIE
– KRUŽLOVSKÁ HUTA

NE 21.6.

† ANNA,
RUDOLF (č.48)
ZBP TOMÁŠ
„30“ ROKOV
ŽIVOTA (č.142)

