OZNAMY:

 Drahí bratia a sestry, milí veriaci. Keďže pandemická situácia sa v našom okrese
zhoršila a prešli sme do bordovej farby, bohužiaľ prichádzajú znova aj obmedzenia,
čo sa týka aj našich kostolov a bohoslužieb. Naše kostoly sú malé ak by sme dali
účasť pre všetkých či už zaočkovaných alebo nie tzv. OTP tak v takom prípade je
kapacita našich kostolov 25% to znamená + - okolo 12 v najmenšom kostole až po
22 v našom farskom kostole. Preto, aby nás bolo čo najviac v našich kostoloch, tak
píše sa mi to ťažko, ale budú môcť byť len tí plne zaočkovaný. Školopovinné deti sa
nerátajú, takže môžu chodiť. Vtedy je to bez limitu. OTP (očkovaný – covid pass,
testovaný – PCR – 72 hod., ATG – 48hod., prekonaný – max. 180 dni od
prekonania) môžu byť vonku pred kostolom.
Sv. omše pre zaočkovaných - Čo treba splniť:
Kapacita na sv. omši nie je obmedzená. Povinnosť mať prekryté horné aj dolné
dýchacie cesty respirátorom FFP2 (nestačí rúško). Povinnosť nahlásiť meno,
priezvisko a telefónny kontakt a to nasledovne: (prosím, aby ste lístočky s vaším
menom, priezviskom a kontaktom pripravené doma, vhodili do pripravenej krabice,
ktorá bude pri vstupe do chrámu. Budú archivované dva týždne a potom zničené. Ak
nebudete mať pri sebe tento lístok, tak budete si ho môcť vypísať pri vchode do
kostola). Potvrdenie o očkovaní (CovidPASS) majte pri sebe.
Je mi ľúto, že znova sa musí deliť spoločnosť a z nariadenia Ministerstva
zdravotníctva pristúpiť k týmto opatreniam, ale prosím vás, aby sme cítili
zodpovednosť jeden za druhého, aby sme sa ešte viac modlili a konali dobro, aby
táto situácia sa čo najskôr skončila a aby sme sa mohli vrátiť aj k normálnemu životu
a mohli bez obmedzení spolu vytvárať spoločenstvo pri Oltári nášho Pána Ježiša
Krista. Modlím sa za vás všetkých a prosím o modlitbu za mňa.
Z dôvodu tejto situácie v akej sa nachádzame pre náš bardejovský okres dal o. abp
Bernard Bober dišpenz od účasti na nedeľných sv. omšiach.
Spovedať budem ako doteraz pol hodiny pred sv. omšou počas týždňa.
Ďakujem vám všetkým, ktorí ste boli na púti a na stretnutí zo sv. Otcom pápežom
Františkom v Prešove a taktiež ďakujem p. Ivete Gurovej za celé zorganizovanie
tejto púte či už informácie pre pútnikov, vybavovanie šoféra a všetko čo bolo
potrebné. Ďakujem.
Stretnutie rodičov a detí ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude v utorok vo
farskom kostole po sv. omši cca 18:30hod. Účasť nutná.
V sobotu 25.9. 2021 v našej farnosti je celodiecézna farská adorácia Najsvätejšej
Sviatosti. Sviatosť Oltárna k poklone bude vystavená ráno o 8:30hod vo farskom
kostole v Mokroluhu do 17:00hod. O 17:00hod bude modlitba a požehnanie. Prosím,
aby Pán Ježiš nebol sám počas dňa, ale aby sme si našli čas na modlitbu a stretnutie
s Ním.
Dnes 19.9. 2021 je zbierka na rádio Lumen. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
V utorok 28.9. 2021 v Tarnove je slávnosť výročia konsekrácie chrámu. Srdečne
všetkých pozývam ďakovať Nebeskému Otcovi za tento chrám, za to že prebýva
s nami – uprostred nás.
Farská pevná linka už nie je. Telefonovať môžete na farské mobilné číslo, ktoré je
uvedené aj v bulletine.

FARNOSŤ SV. URŠULE
MOKROLUH 52, 086 01
mokroluh@rimkat.sk
0940 616 710
Správca farnosti: Marcel Záleha

SV. JOZEF – OTEC NEŽNEJ LÁSKY
Jozef videl Ježiša deň za dňom rásť „v múdrosti, veku a v obľube u
Boha i u ľudí“. Tak ako urobil Pán s Izraelom aj on učil Ježiša chodiť, držiac ho
za ruku: bol pre neho ako otec, ktorý ho berie na ramená a skláňa sa k nemu, aby
ho nachoval. Ježiš videl v Jozefovi Božiu nežnú lásku: „Ako sa otec zmilúva
nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja“. Jozef zaiste opakovane
počul v synagóge pri modlitbe žalmov, že Boh Izraela je Bohom nežnej lásky,
že je dobrý ku každému a „milostivý ku všetkým svojim stvoreniam“. Dejiny
spásy sa uskutočňujú „proti nádeji v nádeji“, teda prostredníctvom našich
slabostí. Veľmi často si myslíme, že Boh sa spolieha len na našu dobrú a
víťaznú stránku, pokým v skutočnosti sa väčšina jeho plánov realizuje
prostredníctvom a napriek našej slabosti. Preto môže sv. Pavol povedať: „A aby
som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po
tvári, aby som sa nevyvyšoval. Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo
mňa, ale on mi povedal: ,Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje
v slabosti“. Ak je toto perspektíva poriadku spásy, musíme sa naučiť prijímať
našu slabosť s hlbokou nežnosťou. Zlý nás núti hľadieť na našu krehkosť
negatívne, Duch ju však vynáša na svetlo s nežnou láskou. Nežnosť je najlepší
spôsob ako sa dotýkať toho, čo je v nás krehké. Zdvihnutý prst a posudzovanie,
ktoré používame na druhých, je často znakom neschopnosti prijať v našom
vnútri vlastnú slabosť, našu vlastnú krehkosť. Iba milosrdenstvo nás zachráni
pred obvinením žalobcu. Preto je dôležité stretnúť sa s Božím milosrdenstvom
najmä vo sviatosti zmierenia a zakúsiť pravdu a nežnú lásku. Paradoxne aj zlý
duch nám môže povedať pravdu, ale robí to preto, aby nás usvedčil. My však
vieme, že Pravda, ktorá pochádza od Boha, nás neodsudzuje, ale nás prijíma,
objíma, podopiera a odpúšťa nám. Pravda sa nám neustále predkladá tak, ako to
robí milosrdný otec v podobenstve: ide nám v ústrety, vracia nám dôstojnosť,
dvíha nás na nohy, robí pre nás hostinu s odôvodnením, že „tento môj syn bol
mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa“.
Aj prostredníctvom Jozefových obáv sa deje Božia vôľa, jeho dejiny,
jeho plán. Jozef nás takto učí, že viera v Boha zahŕňa aj vieru v to, že môže
konať aj cez naše obavy, naše slabosti, našu krehkosť. A učí nás, že uprostred
búrok života sa nemáme báť Bohu zveriť kormidlo našej loďky. Niekedy
chceme mať všetko pod kontrolou, ale on vždy vidí ďalej.
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-01/apostolsky-list-papeza-frantiska-patris-corde.html

Liturgický program v týždni od 20.9. 2021 do 26.9. 2021
PO 20.9.

PONDELOK

UT 21.9.

SV. MATÚŠA
APOŠTOLA
A EVANJELISTU
SVIATOK

TARNOV

MOKROLUH

ST 22.9.

STREDA
25. TÝŽDEŇ

SV. PIA
Z PIETRELCINY
SPOMIENKA

K. HUTA

17:00

18:00

18:00

18:00

† ANDREJ,
JOLANA, PETER
(č.28)

MOKROLUH

18:00

† MÁRIA,
ANDREJ,
ANTON, TOMÁŠ
(č.142)

TARNOV

18:00

ZBP TOMÁŠ
„80“ ROKOV
ŽIVOTA (č.90)

TARNOV

PI 24.9.

SO 25.9.

26. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA
CELOFARSKÁ ADORÁCIA
SVIATOSTI OLTÁRNEJ
MOKROLUH 8:30 – 17:00HOD

26. NEDEĽA CEZ
ROK

† MATÚŠ,
MILAN (č.165)

17:00

ROKYTOV

K. HUTA

8:30

NE 26.9.
ROKYTOV

9:30

PO 27.9.

UT 28.9.

ZA † Z ROD.
FELEDIKOVEJ
(č.92)

† ADAM,
VERONIKA,
JOZEF, AGNESA
(č.118)

ŠT 23.9.

PIATOK
25. TÝŽDEŇ

ZA † Z ROD.
GALIKOVEJ,
JAJKOVEJ,
PECUŠOVEJ
(č.65)

Liturgický program v týždni od 27.9. 2021 do 3.10. 2021
MOKROLUH

18:00

NA ÚMYSEL

TARNOV

18:00

ZA FARNOSŤ

K. HUTA

17:00

† JÁN (č.185)

MOKROLUH

18:00

† ANNA (č.107)

ROKYTOV

17:00

ZBP JÁN,
TERÉZIA (č.109)

K. HUTA

17:00

NA ÚMYSEL
DARCU (č.165)

MOKROLUH

18:00

ZA FARNOSŤ

27. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

ROKYTOV

18:00

ZA FARNOSŤ

27. NEDEĽA CEZ
ROK

MOKROLUH

8:30

† LADISLAV
(č.172)

TARNOV

9:30

ZBP RUŽ.
BRATSTVO
(č.15)

10:30

ZBP ROD.
BUČKOVEJ,
ŠIMCOVEJ
(č.166)

VÝROČIE
KONSEKRÁCIE
CHRÁMU TARNOV
SV. MICHALA,
GABRIELA A RAFAELA
ARCHANJELOV
SVIATOK

ST 29.9.

ŠT 30.9.

SV. HIERONYMA
SPOMIENKA
SV. TERÉZIE OD
DIEŤAŤA JEŽIŠ (Z
LISIEUX)
1. PIATOK

PI 1.10.

SO 2.10.

† KŇAZ MARKO
(č.205)

ZBP ROD.
ŠOLTÝSOVEJ,
LIPTÁKOVEJ
(č.73)

SV. VINCEVTA DE
PAUL, KŇAZA –
SPOMIENKA

NE 3.10.

K. HUTA
MOKROLUH

10:30

† ANNA (č.171)

