OZNAMY:
 Opatrenia ohľadom pandémie koronavírusu platia ako doteraz – čo sa týka
počtu osôb vo vnútri kostolov, dezinfekcie, nosenie rúšok. Pripomínam, že
dieťa do 10 rokov v sprievode dospelej osoby sa neráta do celkového počtu
možných miest. A tak rodičia, starí rodičia prosím, aby ste využili, že vaše
deti môžu prísť do kostola na sv. omšu a nielen v nedeľu ale aj cez týždeň.
Myslím, že už dosť spohodlneli a právom sa budeme obávať o ich vieru
a vzťah k Bohu, Cirkvi a sviatostiam a účasti na nich. Nedovoľme to.
Buďme zodpovední za ich vieru a život.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
 V sobotu sme začali mesiac máj a s ním aj májové pobožnosti ku cti našej
Nebeskej Matke. Májové pobožnosti budú ak je sv. omša vždy 45 minút pred
sv. omšou ruženec, loretánske litánie !!! nové zvolania pridané!!! Sú to
tieto: (Pápež František ustanovil, aby sa do formulára litánií Panny Márie
nazývaných Loretánske, vložili invokácie „Matka milosrdenstva“ (Mater
misericordiae), „Matka nádeje“ (Mater spei) a „Útecha migrantov“
(Solacium migrantium). Kde majú byť umiestnené? Prvá invokácia bude
zaradená po oslovení „Matka Cirkvi“, druhá po „Matka Božej milosti“
a tretia po „Útočisko hriešnikov“.“) Prosím, aby sme to uviedli aj do praxe.
Po litániách modlitba k sv. Jozefovi keďže je rok sv. Jozefa a na záver
modlitba za odvrátenie pandémie.
Ak nie je sv. omša tak májové pobožnosti budú v jednotlivých našich
chrámoch podľa vášho uváženia v každej dedine ((keďže všade chcete iný
čas), len prosím, aby ste mi to dali vedieť, aby som to mohol aj vyhlásiť
o ktorej v jednotlivých kostoloch budú tieto pobožnosti. Pre májové
pobožnosti platia samozrejme tie isté opatrenia ako aj pre sv. omšu.
 Spovedať budem počas celého týždňa pol hodiny pred sv. omšou okrem
nedieľ a prikázaných sviatkov.
 Úmysly na sv. omše na druhý polrok teda júl až december 2021 spolu
s milodarom by som mal prijímať od 17. mája ale to ešte určite vo vhodnom
čase spresním a vyhlásim.
 Príspevky na jednotlivé naše kostoly za tento rok a niektorí ešte aj za
minulý môžete dávať kompetentným osobám v jednotlivých našich
dedinách. Pán Boh zaplať za každý váš milodar a zvlášť teraz v týchto
náročných časoch.
Úmysly apoštolátu modlitby – Máj 2021
Všeobecný úmysel: Za finančníkov, aby spolupracovali s vládami na
regulovaní oblasti financií a tak uchránili občanov pred nebezpečenstvami.
Úmysel našich biskupov: Aby sme dobrým príkladom života šírili
evanjelium vo svojom okolí.

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

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA - SLÁVNOSŤ
V Kréde vyznávame, že Ježiš „vystúpil na nebesia, sedí po pravici
Otca“. Ježišov pozemský život vrcholí skutočnosťou nanebovstúpenia, keď
odchádza z tohto sveta k Otcovi a je povýšený po jeho pravici. Aký je význam
tejto udalosti? Aké dôsledky má pre náš život? Čo znamená kontemplovať
Ježiša, ktorý sedí po Otcovej pravici? Nechajme sa v tejto súvislosti viesť
evanjelistom Lukášom. Začnime chvíľou, keď sa Ježiš rozhoduje vydať na
svoju poslednú cestu do Jeruzalema. Sv. Lukáš píše: „Keď sa napĺňali dni, v
ktoré mal byť vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema”. Vystupujúc
do svätého mesta, v ktorom sa uskutoční jeho „exodus“ z tohto života, Ježiš už
vidí cieľ, nebo. Zároveň dobre vie, že cesta, ktorá ho privedie do Otcovej slávy,
prechádza cez kríž, prostredníctvom poslušnosti Božiemu plánu lásky voči
ľudstvu. Katechizmus Katolíckej cirkvi potvrdzuje, že „vyzdvihnutie na kríž je
znamením a predzvesťou vyzdvihnutia pri nanebovstúpení”. Aj nám musí byť
zrejmé v našom kresťanskom živote, že vstup do Otcovej slávy sa realizuje
každodennou vernosťou jeho vôli, aj keď si vyžaduje obetu a zmenu našich
plánov. Ježišovo nanebovstúpenie sa udialo konkrétne na Olivovej hore, blízko
miesta, kam sa uchýlil na modlitbu ešte pred umučením, aby ostal v hlbokej
jednote s Otcom. Opäť vidíme, ako nám modlitba dáva silu žiť vo vernosti
Božiemu plánu. Ježišovo vystúpenie do neba nám umožňuje spoznať tú
potešujúcu skutočnosť na našej ceste: v Kristovi, v pravom Bohu a pravom
človeku, je naše človečenstvo povznesené k Bohu. On nám otvoril cestu. Je
akoby vodcom skupiny horolezcov vystupujúcich na vysoký vrch; on vrchol už
dosiahol, ťahá nás k sebe a vedie k Bohu. Ak mu zveríme svoj život, ak sa
necháme ním viesť, sme si istí, že sme v dobrých rukách, v rukách nášho
Spasiteľa a zástancu. Druhý prvok: sv. Lukáš uvádza, že apoštoli, po tom, ako
videli Ježiša vystupovať do neba, vrátili sa do Jeruzalema „s veľkou radosťou“.
Môže sa nám to zdať trochu zvláštne. Zvyčajne, ak našich blízkych definitívne
opustíme alebo nás od nich vzdiali smrť, prežívame prirodzený smútok, pretože
už viac neuvidíme ich tvár, už nebudeme počuť ich hlas, nebudeme sa môcť
tešiť z ich lásky a prítomnosti. Evanjelista však zdôrazňuje hlbokú radosť
apoštolov. Prečo? Preto, že oni pohľadom viery chápu, že aj keď Ježiš bude
vzdialený ich očiam, vždy zostane s nimi, neopustí ich a v Otcovej sláve ich
podporuje, vedie a prihovára sa za nich.
https://m.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130417026

Liturgický program v týždni od 3.5. 2021 do 9.5. 2021
PO 3.5.

UT 4.5.

ST 5.5.

ŠT 6.5.

SV. FILIPA A JAKUBA,
APOŠTOLOV
SVIATOK

MOKROLUH

18:00

NA ÚMYSEL

PO 10.5.

UTOROK PO
5. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

TARNOV

17:00

ZBP MARIÁN
S ROD. (č.86)

UT 11.5.

MOKROLUH

18:00

† TOMÁŠ (č.92)

STREDA PO
5. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

ŠTVRTOK PO
5. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

ST 12.5.
K. HUTA

ROKYTOV

TARNOV
PI 7.5.

SO 8.5.

PIATOK PO
5. VEĽKONOČNEJ
NEDELI
1. PIATOK

6. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
VIGÍLIA

6. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

NE 9.5.

Liturgický program v týždni od 10.5. 2021 do 16.5. 2021

MOKROLUH

18:00

18:00

17:00

18:00

ZA FARNOSŤ

† MARGITA,
JÁN, HELENA,
PETER (č.26)

† DUŠAN, JÁN
(č.188)

MOKROLUH

18:00

ZBP IVETA „50“
ROKOV ŽIVOTA
(č.81)

ROKYTOV

9:30

TARNOV

10:30

18:00

UTOROK PO
6. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

MOKROLUH

18:00

NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA
SLÁVNOSŤ-VIGÍLIA

K. HUTA

17:00

PRIKÁZANÝ SVIATOK

TARNOV

18:00

NA ÚMYSEL

ROKYTOV

17:00

† JÁN,
MARGITA
(č.69)

MOKROLUH

18:00

ZA FARNOSŤ

NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA
SLÁVNOSŤ
PRIKÁZANÝ SVIATOK

ZBP ROD.
DELEJOVEJ
(č.76)
ZA † Z ROD.
STAŠOVEJ,
KUĽKOVEJ
(č.145)
† JOZEF,
MÁRIA, JURAJ,
TERÉZIA (č.159)

ŠT 13.5.

† MÁRIA,
VERONIKA,
ANDREJ,
LADISLAV (č.172)

17:00

8:30

TARNOV

NA ÚMYSEL

K. HUTA

MOKROLUH

PONDELOK PO
6. VEĽKONOČNEJ
NEDELI

ZBP ROD.
SEMANKOVEJ,
KAŠČÁKOVEJ
(č.171)
ZBP ROD
STUPJANSKEJ
(č.25)
ZBP RUŽ.
BRATSTVO
(č.15)

PI 14.5.

SV. MATEJA
APOŠTOLA
SVIATOK

MOKROLUH

18:00

NA ÚMYSEL
NA ORDINÁRA

SO 15.5.

7. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA – VIGÍLIA

ROKYTOV

17:00

† ADAM (č.23)

MOKROLUH

18:00

NA ÚMYSEL

K. HUTA

8:30

NA ÚMYSEL

TARNOV

9:30

ZA FARNOSŤ

MOKROLUH

10:30

NA ÚMYSEL
ORDINÁRA

7. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

NE 16.5.

