OZNAMY:
Plnomocné odpustky pre duše zosnulých bude, tak ako minulý rok, možné získať po celý
mesiac november 2021. Oznámila to dnes Apoštolská penitenciária s vysvetlením, že
vypočula prosby viacerých biskupov v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou. Dá sa tak
ľahšie predísť veľkému zhlukovaniu ľudí.
Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa
týka viny. Odpustky sú čiastočné alebo úplné, podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za
hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže získať buď pre seba alebo aplikovať za
zosnulých (KKC 1471).
ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI
RAZ DENNE
Pôvodná platnosť:
1. – 8. november
Aktuálna platnosť:
8 dní v novembri
Podmienky:
- nábožná návšteva cintorína
- modlitba za zosnulých (aspoň v duchu)
V DEŇ SPOMIENKY NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
Pôvodná platnosť:
2. november
Aktuálna platnosť:
deň v novembri (podľa slobodného rozhodnutia)
Podmienky:
- nábožná návšteva kostola či kaplnky
- modlitba Otče náš a Verím v Boha
Okrem snahy vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu (aj k všednému) a splneniu vyššie
uvedených odpustkových úkonov sa žiada splniť ešte tri podmienky:
1. Sv. spoveď (ako náhle to bude možné, jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky)
2. sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň, prípadne ako náhle to bude možné)
3. modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu).
Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, môžu získať úplné
odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek
hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky a pred
obrazom Pána Ježiša a Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých napr. sv.
ruženec, korunku Božieho milosrdenstva, Liturgiu hodín či iné modlitby za zosnulých ako tiež
obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.
Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, dňa 28.októbra 2021.

 V nedeľu 7.11. 2021 je prvá nedeľa v mesiaci spojená so zbierkou pre potreby našich
chrámov. Už teraz Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 S povedať budem ako doteraz v týždni okrem slávností pol hodiny pred sv. omšou.
 Chorých navštívim tak ako doteraz na prvý piatok 5.11. 2021 (niektorých vo štvrtok)
začínajúc v Mokroluhu o 8:00hod. Avšak prosím, aby ste mi vzhľadom na situáciu dali
vedieť a nahlásili svojich blízkych, že môžem k vám ísť a to do stredy 3.11. 2021.
 Keďže 21.11. je už nedeľa Krista Kráľa a po nej je už prvá adventná nedeľa a tieto
nedele nám nedovolia sláviť iné slávnosti, preto odpustová slávnosť ku cti sv. Kataríny
Alexandrijskej v Tarnove bude v nedeľu 14.11. 2021 o 10:00hod. Keďže stále platia
pandemické opatrenia, tak slávnosť bude tak ako v Mokroluhu v takom rodinnom kruhu.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NOVEMBER 2021:
Všeobecný úmysel: Za ľudí, ktorí trpia depresiami alebo sú na pokraji so silami, aby
nachádzali podporu a svetlo, ktoré ich znovu otvorí pre život.
Úmysel našich biskupov: Aby sme pamätali na našich zosnulých a získavali pre nich
odpustky.

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

SVÄTÝ JOZEF – TIEŇ OTCA
Poľský spisovateľ Jan Dobraczyński vo svojej knihe Tieň Otca vyrozprával
životný príbeh sv. Jozefa vo forme románu. Postavu Jozefa opisuje pomocou
sugestívneho obrazu tieňa: voči Ježišovi je Jozef akoby tieňom nebeského Otca na zemi.
Ochraňuje ho, stráži, nikdy sa od neho neodlúči, ale stále sleduje jeho kroky. Spomeňme
si, čo Mojžiš pripomínal Izraelu: „Na púšti si sám videl, ako ťa Pán, tvoj Boh, nosil ako
muž, ktorý nesie svojho syna po celej ceste“. Takto Jozef plnil svoju otcovskú úlohu celý
svoj život. Otcami sa nerodíme, otcami sa stávame. A nestávame sa nimi tým, že
privedieme na svet dieťa, ale preto, že prevezmeme zodpovednosť za starostlivosť oň.
Zakaždým, keď ktokoľvek prijme starostlivosť o život druhého, v istom zmysle plní voči
nemu otcovskú úlohu. V súčasnej spoločnosti sa deti často zdajú byť sirotami bez otcov.
Aj dnešná Cirkev potrebuje otcov. Byť otcami značí uvádzať deti do života a do reality.
Nedržať ich, nebyť príliš ochranársky ani vlastnícky, ale urobiť ich skôr schopnými
samostatne a slobodne sa rozhodovať, otvoriť sa pre nové možnosti. Možno preto
prisúdila tradícia Jozefovi popri pomenovaní otec aj prívlastok „prečistý“. Neoznačuje to
len afektívnu stránku, ale zahŕňa to postoj, ktorý je opakom vlastnenia. Čistota je
slobodou od vlastnenia vo všetkých oblastiach života. Iba ak je láska čistá, je skutočne
láskou. Láska, ktorá chce vlastniť, sa napokon stáva nebezpečnou: zväzuje, zadúša, robí
nešťastnými. Sám Boh miloval človeka čistou láskou, ponechajúc ho slobodného, aj keď
pochybil a obrátil sa proti nemu. Logika lásky je vždy logikou slobody a Jozef vedel
milovať mimoriadne slobodne. Nikdy sám seba nestaval do centra. Vedel sa stiahnuť a
do centra svojho života postaviť Máriu a Ježiša. Jozefovo šťastie nespočíva v logike
sebaobetovania, ale v sebadarovaní. Nikdy u neho necítime frustráciu, ale iba dôveru.
Jeho vytrvalé mlčanie nezahŕňa sťažnosti, ale vždy konkrétne skutky dôvery. Svet dnes
potrebuje otcov, nechce pánov ani tých, čo chcú druhých vlastniť preto, aby zaplnili
vlastné prázdno. Odmieta tých, čo si zamieňajú autoritu s autoritárstvom, službu so
servilnosťou, konfrontáciu s utláčaním, dobročinnú lásku s asistencializmom, silu s
deštruktivitou. Každé pravé povolanie sa rodí zo sebadarovania, ktoré je ovocím zrelej
obety. Aj v kňazstve a v zasvätenom živote sa vyžaduje tento druh zrelosti. Nech ide o
akékoľvek povolanie, či už do manželstva, na život v celibáte alebo panenstve, k
zrelému sebadarovaniu sa nedá dospieť, ak sa zastavíme len pri logike obety. Vtedy
hrozí, že namiesto toho, aby povolanie bolo znamením krásy a radosti lásky, bude
prejavom nešťastia, smútku a frustrácie. Otcovstvo, ktoré sa zrieka pokušenia žiť
životom detí, vždy otvára priestor pre niečo neočakávané. Každé dieťa vždy v sebe nesie
jedinečné tajomstvo; niečo celkom nové, čo možno odhaliť len s pomocou otca, ktorý
rešpektuje jeho slobodu. Otca, ktorý si uvedomuje, že jeho výchovné pôsobenie sa zavŕši
a jeho otcovstvo sa naplní, iba ak sa stane „neužitočným“, keď vidí, že sa dieťa stáva
samostatným a kráča samo po cestách života. Keď sa stane podobný Jozefovi, ktorý vždy
vedel, že toto Dieťa nie je jeho, ale bolo mu len zverené do starostlivosti.
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-01/apostolsky-list-papeza-frantiska-patris-corde.html

Liturgický program v týždni od 1.11. 2021 do 7.11. 2021
VŠETKÝCH
SVÄTÝCH
SLÁVNOSŤ
PRIKÁZANÝ SVIATOK

Liturgický program v týždni od 8.11. 2021 do 14.11. 2021
PO 8.11.

ROKYTOV

8:30

MOKROLUH

9: 30

TARNOV (B)

8:30

PO 1.11.

ZA FARNOSŤ

PONDELOK 32. TÝŽDEŇ

VÝROČIE
LATERÁNSKEJ
BAZILIKY
SVIATOK

ZBP PRE ANNU
A JEJ DETI S
RODINAMI

TARNOV

17:00

ZA DUŠE
V OČISTCI
(č.69)

MOKROLUH

18:00

ZBP EMA,
IVANA,
MICHAL (č.166)

K. HUTA

17:00

† JÁN, JÚLIA,
JOZEF, MÁRIA
(č.143)

ROKYTOV

17:00

† MARGITA,
JÁN, PETER,
HELENA (č.26)

MOKROLUH

18:00

† LADISLAV
1. VÝR. (č.92)

TARNOV

17:00

† JÁN, ŽOFIA
(č.88)

UT 9.11.

K. HUTA (B)

SPOMIENKA NA
VŠETKÝCH
ZOSNULÝCH
VERIACICH
UT 2.11.

K. HUTA

9:30
17:00

† ANNA, JURAJ,
ZUZANA, ADAM
(č.90)
† KAROL, MÁRIA
(č.165)
† JOZEF, MÁRIA

ST 10.11.
TARNOV

18:00

† PETER, ANNA

ROKYTOV (B)

17:00

MOKROLUH
(B)

18:00

† JOZEF, PETER
ZA † Z ROD.
TARNOVSKEJ,
SEMANOVEJ
(č.22)

ST 3.11.

STREDA
31. TÝŽDEŇ

K. HUTA

17:00

† ADAM, ANNA,
ANDREJ, ANNA
(č.283)

ŠT 4.11.

SV. KAROLA
BOROMEJSKÉHO
SPOMIENKA

TARNOV

17:00

NA ÚMYSEL

ROKYTOV

17:00

† MARGITA,
JÁN (č.44)

MOKROLUH

18:00

† KŇAZ MARKO
(č.142)

ROKYTOV

17:00

† MARGITA,
ANNA, MÁRIA
(č.109)

PI 5.11.

SO 6.11.

PIATOK
31. TÝŽDEŇ
1. PIATOK
32. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA
32. NEDEĽA CEZ
ROK

MOKROLUH

8:30

ZBIERKA PRVÁ NEDEĽA

NE 7.11.

TARNOV

K. HUTA

9:30

10:30

SV. MARTINA
Z TOURS, BP
SPOMIENKA
ŠT 11.11.

PI 12.11.

SO 13.11.

ZA FARNOSŤ
ZBP ROD.
MARIŇAKOVEJ,
TOMEKOVEJ
(č.95)
ZBP ROD.
NOVÁKOVEJ
(č.188, 190)

SV. LEVA
VEĽKÉHO, PÁP.
A UČ. CIRKVI
SPOMIENKA

SV. JOZAFÁTA
BP A MUČ.
SPOMIENKA

33. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

33. NEDEĽA CEZ
ROK
ODPUST TARNOV

ZA † ČLENOV
RUŽ.
BRATSTVA
(č.245)
† ANNA,
RUDOLF,
MARTIN (č.48)

K. HUTA

17:00

ROKYTOV

18:00

MOKROLUH

8:30

† TOMÁŠ (č.92)

TARNOV

10:00

ZA FARNOSŤ

NE 14.11.

