OZNAMY:
V nedeľu 29.11. 2020 bola jesenná zbierka na Charitu: vyzbieralo sa:
Mokroluh: 239,50€, Rokytov: 95,61€, Tarnov: 80€ a K. Huta: 81,10€.
Spolu sme odoslali 496,21€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Mokroluh: Bohuznáme osoby darovali na náš chrám 2x100€ a jedna
osoba 200€. Pán Boh zaplať za tieto milodary.
Mokroluh: na budúcu 4. Adventnú nedeľu bude zbierka pre potreby nášho
chrámu. Pán Boh zaplať už teraz za vaše milodary
 Blíži sa koniec roka a tak prosím vo všetkých našich dedinách, aby ste
kompetentným odovzdali ročný príspevok od osoby na kostol - sumu, ktorá
je daná v každej obci a taktiež príspevok za upratovanie ako je to
v jednotlivých kostoloch – tí, ktorí neboli upratovať. Prosím, aby ste to
nenechávali na posledné dní, pretože potom naša ekonómka nemôže urobiť
uzávierku za celý rok. Ďakujem za pochopenie.
 Spovedať budem hodinu pred sv. omšou v každom našom kostole a to
nasledovne: v utorok 15.12. - Tarnov, streda 16.12. – K .Huta, štvrtok
17.12. – Rokytov a v piatok 18.12. – Mokroluh. Prosím, aby ste si vykonali
sv. spoveď v priebehu týždňa, ktorí ste ešte neboli a chcete ísť. Po 4.
Adventnej nedeli už zostanú len dva dni a tieto, aby zostali už len tým, ktorí
sú vycestovaní alebo ozaj nemohli prísť počas týchto dní.
 Na prvý vianočný deň 25.12. 2020 vás v mene detí, mladých a dospelých
z Mokroluhu a z Tarnova pozývam na spoločné koledovanie „Dobrá
novina“. V Mokroluhu to bude hneď po sv. omši v kostole, ktorá je
o 10:30hod. Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní. V Tarnove budú chodiť
„Jasličkári“ 24.12. 2020 po Štedrej večeri a 25.12. 2020 popoludní a „Dobrá
novina“ 26.12. 2020 popoludní o 14:00hod. po domoch.
Rozdávatelia sv. prijímania v Mokroluhu a Tarnove zanesú sv. prijímanie
chorým na prvý vianočný deň 25.12. 2020 a na slávnosť Bohorodičky Panny
Márie na Nový rok 1.1. 2021 po sv. omšiach. Avšak vzhľadom na všetky
okolnosti, ktoré prežívame, prosím, aby ste do 20.12. 2020 do 4. Adventnej
nedeli prihlásili svojich blízkych chorých ku ktorým rozdávatelia majú
zaniesť Sv. Prijímanie. Samozrejme tam kde je niekto v rodine pozitívny
alebo má príznaky alebo ste v karanténe, tak prosím nenahlasujte sa.
Rozdávatelia pôjdu k tým, ktorí budú nahlásení v sakristii.

FARNOSŤ SV. URŠULE
MOKROLUH 52, 086 01
mokroluh@rimkat.sk
054/472 50 75 (0940 616 710)
Správca farnosti: Marcel Záleha
„Posvätný deň nám zažiaril“. Deň veľkej nádeje: dnes sa narodil Spasiteľ
ľudstva! Narodenie dieťaťa prináša svetlo nádeje všetkým, ktorí ho ustarostene
očakávajú. Keď sa narodil Ježiš v betlehemskej jaskyni, nad zemou „zažiarilo veľké
svetlo“; veľká nádej vstúpila do sŕdc tých, čo ho očakávali: „lux magna“, spieva sa v
liturgii toho vianočného dňa. Isteže nebolo „veľké“ na spôsob tohto sveta, pretože
spočiatku ho videla len Mária, Jozef, niekoľkí pastieri, neskôr mudrci, starý Simeon,
prorokyňa Anna: tí, ktorých si Boh vopred vyvolil. A predsa v skrytosti a tichu tejto
svätej noci, zažalo pre každého človeka žiarivé nehasnúce svetlo; do sveta vošla veľká ná
dej, nesúca šťastie: „Slovo sa telom stalo... a my sme uvideli jeho slávu. „Boh je svetlo –
hovorí apoštol Ján – a niet v ňom nijakej tmy“. V knihe Genezis čítame, že keď vznikal
vesmír, „zem bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou. Tu povedal Boh: „Buď
svetlo!“ a bolo svetlo“. Stvoriteľské Božie slovo – Dabar po hebrejsky, Verbum po
latinsky a Logos po grécky – je Svetlo, prameň života. Všetko povstalo skrze toto Logos a
bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. To je dôvod, prečo sú všetky stvorenia v
podstate dobré a nosia v sebe Božiu stopu, iskru jeho svetla. Keď sa však Ježiš narodil z
Panny Márie, samé Svetlo prišlo na svet: „Boh z Boha, Svetlo zo Svetla“ – vyznávame v
Kréde. V Ježišovi Boh prijali to, čo nebol, zostanúc tým, čím bol: „všemohúcnosť
vstúpila do detského tela a neprestala vládnuť nad celým vesmírom“. Človekom sa stal
ten, ktorý je stvoriteľ človeka, aby priniesol na svet pokoj. Preto vo vianočnú noc zástupy
anjelov spievajú: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle –
ľuďom, ktorých má rád“. „Posvätný deň nám zažiaril“. Kristovo svetlo je nositeľom
pokoja. V polnočnej omši sa eucharistická liturgia začína práve tým spevom: „Dnes k
nám z neba zostúpil pravý pokoj“. Veď len „veľké“ svetlo, ktoré sa zjavilo v Kristovi,
môže dať ľuďom aj „pravý“ pokoj: preto je každá generácia pozývaná, aby ho
prijala, aby prijala Boha, ktorý sa v Betleheme stal jedným z nás. Toto sú Vianoce!
Historická udalosť a tajomstvo lásky, ktoré už viac ako dvetisíc rokov oslovuje mužov a
ženy v každej epoche a na každom mieste. Je to svätý deň, keď zažiarilo „veľké svetlo“
Krista, nositeľa pokoja. Iste, aby sme ho rozpoznali a prijali, na to je potrebná viera a je
potrebná pokora. Pokora Márie, ktorá uverila Pánovmu slovu, a prvá, sklonená v stajni,
prijala plod svojho lona; pokora Jozefa, človeka spravodlivého, ktorý mal odvahu viery a
radšej poslúchol Boha, než by si chránil svoju povesť; pokora pastierov, chudobných a
anonymných pastierov, ktorí prijali zvesť nebeského posla a ponáhľali sa do jaskyne, kde
našli novonarodené dieťa a plní obdivu sa mu klaňali a chválili Boha. Malí, chudobní v
duchu: to sú nositelia vianočnej zvesti, včera tak ako i dnes; odvekí nositelia Božích
dejín, neúnavní budovatelia jeho Kráľovstva spravodlivosti, lásky a pokoja.

Zo srdca všetkým Vám prajem požehnané, milostiplné sviatky Narodenia
Pána. Nech Ten, ktorý je Svetlo zaženie tmu z našich sŕdc, našich životov, našich obáv.
Nech nás obdarí pravým pokojom a láskou s akou prišlo Toto Dieťa na svet. Nech nám
prináša svoje požehnanie a učí nás Mu dôverovať v každom čase ako aj v nastavajúcom
Novom Roku 2021. Zo srdca vám praje a vyprosuje Váš duchovný otec Marcel

Liturgický program v týždni od 14.12. 2020 do 20.12. 2020
PO 14.12.

SV. JÁNA Z KRÍŽA SPOMIENKA

UT 15.12.

UTOROK
PO 3. ADVENTNEJ
NEDELI

TARNOV

MOKROLUH

ST 16.12.

STREDA
PO 3. ADVENTNEJ
NEDELI

K. HUTA

17:00

18:00

17:00

† MARGITA
(č.22)
† JOZEF,
ALŽBETA

Liturgický program v týždni od 21.12. 2020 do 27.12. 2020
PO 21.12.

PONDELOK
PO 4. ADVENTNEJ
NEDELI

UT 22.12.

UTOROK
PO 4. ADVENTNEJ
NEDELI

ST 23.12.

STREDA
PO 4. ADVENTNEJ
NEDELI

NARODENIE
PÁNA
OMŠA V NOCI

† KŇAZ JÁN

18:00

ZBP KUĽKOVEJ
(č.121)

MOKROLUH

18:00

ZBP ROD.
ADAMUŠČINOVEJ,
KLEINOVEJ,
MATEJOVEJ,
SEMANOVEJ (č.22)

MOKROLUH

8:30

† PAVOL,
MÁRIA (č.6)

K. HUTA(G)

21:00

TARNOV

TARNOV(G)

22:30

ROKYTOV

21:30

MOKROLUH

23:00

K. HUTA

9:00

TARNOV

10:15

ROKYTOV(B)

9:00

MOKROLUH(G)

10:30

K. HUTA (G)

9:00

TARNOV (G)

10:00

ROKYTOV

9:00

MOKROLUH

10:00

K. HUTA (G)

9:00

TARNOV (G)

10:30

† JÁN, ROZÁLIA
(č.135)
ZBP MARCEL
(č.99)

ROKYTOV

9:00

ZA FARNOSŤ

MOKROLUH

10:30

ZBP MARGITA
„80“ ROKOV
ŽIVOTA (č.166)

ŠT 24.12.
ŠT 17.12.

PI 18.12.

SO 19.12.

ŠTVRTOK
PO 3. ADVENTNEJ
NEDELI

ROKYTOV

PIATOK
PO 3. ADVENTNEJ
NEDELI

MOKROLUH

4. ADVENTNÁ
NEDEĽA
VIGÍLIA
4. ADVENTNÁ
NEDEĽA

ROKYTOV

MOKROLUH

17:00

17:00

17:00

8:30

MOKROLUH
ZBIERKA NA KOSTOL

NE 20.12.

† ŠTEFAN (č.23)

ZA † ROD.
TARNOVSKEJ,
SEMANOVEJ
(č.22)
ZBP TOMÁŠ
„70“ ROKOV
ŽIVOTA (č.62)

NARODENIE PÁNA
OMŠA V DEŇ
SLÁVNOSTI

PI 25.12.

SV. ŠTEFANA,
PRVÉHO MUČENÍKA
SVIATOK

† LADISLAV
(č.172)
SO 26.12.

TARNOV

K. HUTA

9:30

10:30

ZBP VIERA,
MAROŠ,
MARIÁN,
MAROŠ, DÁVID
(č.99)
† MÁRIA,
KAROL,
ŠTEFÁNIA
(č.205)

PRVÁ NEDEĽA PO
NARODENÍ PÁNA
SV. RODINY

NE 27.12.

ZA FARNOSŤ
† JOZEF, JÁN,
ANDREJ, MÁRIA
(č.120)
ZBP ROD
PITUCHOVEJ
(č.26)
ZBP ROD.
POPJAKOVEJ,
HARŇÁKOVEJ
(č.166)
† JOZEF, MÁRIA
(č.159)
† VERONIKA,
DUŠAN (č.104)
ZBP ROD.
DOLIŇÁKOVEJ
(č.62)
ZA FARNOSŤ
† TOMÁŠ ČIŽMÁR
† VASIĽ, IRENA,
MARTA, JÁN (č.105)
ZBP ROD
ŠTALMACHOVEJ
(č.119)
† ŠTEFAN, ŠTEFAN
(č.40)

