OZNAMY:
✠ KOSTOL (BOHOSLUŽBY) V REŽIME (OP)
IBA PRE PLNE OČKOVANÝCH A PREKONANÝCH:
✠ VO VNÚTRI KOSTOLA IBA PRE PLNE OČKOVANÝCH A
PREKONANÝCH - MAX. 30 ĽUDÍ.
✠JE POTREBNÉ MAŤ PRI SEBE COVID PASS ALEBO POTVRDENIE
O PREKONANÍ COVID – 19.
✠ POVINNÉ NOSENIE RESPIRÁTORA.
✠ POVINNÝ ZOZNAM ÚČASTNÍKOV. (NAPÍSAŤ MENO, PRIEZVISKO A TEL.
KONTAKT DOMA A VHODIŤ DO KRABIČKY V PREDSIENI KOSTOLA).
✠ POVINNÁ DEZINFEKCIA RÚK PRED VSTUPOM DO KOSTOLA.
✠ POVINNÁ
DEZINFEKCIA
VNÚTRA
KOSTOLA
PO
KAŽDEJ
BOHOSLUŽBE.
✯VYSVETLIVKY:
- sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (čo znamená "očkovaní
a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch")
PROSÍM O DODRŽIAVANIE VŠETKÝCH TÝCHTO OPATRENÍ. ĎAKUJEM.
Kurátori pred sv. omšou budú kontrolovať doklad o prekonaní alebo očkovaní.
Prosím, aby sme všetci v pokoji a láske prijali to všetko a bez upozornenia sami sa
preukázali týmto dokladom. Pre každého z nás je to veľmi ťažké, aj ja to viem a aj
vy. No buďme k sebe ohľaduplný a láskavý. Snažte sa nejako v rodine dohodnúť aj
na účasti sv. omše, aby zase nebolo, že vždy prídu len tí istí.
Z celého srdca sa chcem poďakovať všetkým za vašu spoluprácu v minulom roku
2021. Chcem sa poďakovať všetkým kurátorom pri všetkých našich kostoloch,
kostolníkom a kostolníčkam, organistom a organistkám, zborom, rozdávateľom sv.
prijímania, lektorom, miništrantom, deťom, mladým, seniorom, tým, ktorí
chodievate upratovať kostol podľa rozpisu, tým, ktorí chodievate na brigády okolo
kostolov a fary, všetkým, ktorí sa staráte o výzdobu či už počas roka alebo na
sviatky Veľkej noci – Boží hrob, advent – adventný veniec či na samotné vianočné
sviatky – jasličky, stromčeky, ktoré treba priniesť, vyzdobiť ako aj všetkým, ktorí
prispievate akoukoľvek formou na budovanie farského spoločenstva svojou
prítomnosťou, spoluprácou a prípravou ako aj finančnou podporou našich chrámov –
za to vám všetkým patrí moja vďaka za vašu službu, prácu, čas, obetu a námahu.
Chcem sa poďakovať za spoluprácu zo starostami v jednotlivých dedinách, za
akúkoľvek pomoc a ústretovosť. Zo srdca vám ďakujem za svedectvo vašej viery, za
každé dobré, povzbudivé slovo, ktoré ste mi adresovali, za každé pozvanie k vám, za
vašu štedrosť srdca. Nech vám to Pán sám odplatí svojím požehnaním. Ďakujem za
každého jedného z Vás. Ďakujem 

Chcem sa zvlášť poďakovať otcovi Mons. Bartolomejovi za jeho ochotu a službu
pri slávení sv. omši (a spovedania) počas Vianočných sviatkov. Veľké Pán Boh
zaplať.

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

SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY PANNY MÁRIE
„Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy“. Narodený zo
ženy: tak prišiel Ježiš. Nezjavil sa na svete ako dospelý, ale - ako nám to hovorí
evanjelium – „počal sa v živote matky“: tam vzal na seba našu ľudskosť, deň po dni,
mesiac po mesiaci. V lone matky sa Boh a ľudskosť zjednotili, aby zostali spolu navždy:
aj dnes, v nebi, Ježiš žije v tele, ktoré vzal na seba v lone matky. V Bohu je naše ľudské
telo! Prvý deň v roku slávime tento sobáš medzi Bohom a človekom, ktorý sa začal v
lone ženy. V Bohu bude navždy naša ľudskosť a Mária navždy zostane Matkou Božou.
Je ženou a matkou, toto je podstatné. Z nej, zo ženy, vzišla spása, a teda niet spásy bez
ženy. V nej sa Boh spojil s nami, a ak sa my chceme spojiť s ním, treba ísť tou istou
cestou: cez Máriu, ženu a matku. Zrodený zo ženy: Panna Mária ako nám to hovorí
evanjelium: „zachovávala vo svojom srdci všetky tieto veci a premýšľala o nich“ (v. 19).
Uchovávala všetko: radosť z narodenia Ježiša, a smútok z toho, že im v Betleheme
odopreli pohostinnosť; Jozefovu lásku a úžas pastierov; prísľuby i neistoty z budúcnosti.
Všetko vkladala do svojho srdca a všetko v ňom kládla na správne miesto, aj nepriazeň.
Pretože v srdci každú vec opatrovala s láskou, a všetko zverovala Bohu. Uchovávanie v
srdci nie je len pekným gestom, ktoré Mária robievala tu a tam, ale jej zvykom. Žene je
vlastné brať si život k srdcu. Žena ukazuje, že zmyslom žitia nie je neprestajne
produkovať veci, ale brať si k srdcu veci, ktoré existujú. Len ten, kto hľadí srdcom,
dobre vidí, pretože dokáže „vidieť dovnútra“: vidieť osobu, nielen jej chyby, vidieť
brata, nielen jeho slabosti, vidieť nádej v ťažkostiach, vidieť Boha vo všetkom. Keď
začíname nový rok, pýtajme sa: „Viem sa pozerať srdcom? Viem na ľudí hľadieť
srdcom? Mám na srdci ľudí, s ktorými žijem, alebo ich ničím ohováraním? A
predovšetkým, mám v strede srdca Pána? Alebo iné hodnoty? Či iné záujmy? Môj imidž,
bohatstvá, moc?“ Len ak nám život leží na srdci, dokážeme sa ho starostlivo ujať a
prekonať ľahostajnosť, ktorá nás obklopuje. Prosme o túto milosť: aby sme rok prežili s
túžbou brať si druhých k srdcu, starostlivo sa ich ujímať. Ježiš, hneď ako sa narodil,
zrkadlil sa v očiach ženy, v tvári svojej matky. Ona mu dala prvé pohladenia, s ňou si
vymenil prvé úsmevy. S ňou začal revolúciu nežnosti. Cirkev, keď hľadí na dieťa Ježiša,
je povolaná v nej pokračovať. Totiž aj ona, tak ako Mária, je ženou a matkou – Cirkev je
žena a matka – a v Panne Márii nachádza svoje charakteristické črty. Vidí ju,
nepoškvrnenú, a cíti sa povolaná povedať „nie“ hriechu a zosvetšteniu. Vidí ju, plodnú, a
cíti sa povolaná ohlasovať Pána, dávať mu zrod v ľudských životoch. Vidí ju, matku, a
cíti sa povolaná prijať každého človeka ako svoje dieťa.
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-01/novorocna-homilia-znovuzrodenie-ludstva-sa-zacalo-od-zeny.html

Liturgický program v týždni od 3.1. 2022 do 9.1. 2022

Liturgický program v týždni od 27.12. 2021 do 2.1. 2022
PO 27.12.

SV. JÁNA APOŠTOLA SVIATOK

PO 3.1.
UT 28.12.

ST 29.12.

ŠT 30.12.

PI 31.12.

SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV
SVIATOK

STREDA
V OKTÁVE PO
NARODENÍ PÁNA

ŠTVRTOK
V OKTÁVE PO
NARODENÍ PANA
SV. SILVESTER
STARÝ ROK
ĎAKOVNÁ
POBOŽNOSŤ
PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY –
NOVÝ ROK
SLÁVNOSŤ

K. HUTA

17:00

TARNOV

18:00

ROKYTOV

17:00

ZBP ROD.
ŠTEFANČINOVEJ,
HARČAROVEJ
(č.283)
† DUŠAN,
VERONIKA
(č.104)

UT 4.1.

ST 5.1.

MOKROLUH

9:00

K. HUTA

9:00

TARNOV

10:00

ZBP KAMIL (č.30)

ROKYTOV
(B)

9:00

ZBP RUŽ.
BRATSTVO

MOKROLUH
(B)

10:00

ZA FARNOSŤ

9:00

ZBP ROD.
SEMANKOVEJ,
ČERVENICKEJ,
MARCINOVEJ
(č.167)

ZJAVENIE PÁNA
SLÁVNOSŤ –
VIGÍLIA

MOKROLUH

17:00

NA ÚMYSEL

K. HUTA

9:00

TARNOV

10:00

MOKROLUH
(B)

9:00

† MATÚŠ (č.136)
ZBP ROD.
GAĽANOVEJ (č.10)
ZBP ROD.
ADAMUŠČINOVEJ,
MATEJOVEJ,
KLEINOVEJ,
SEMANOVEJ
(č.22)

ROKYTOV(B)

10:00

ZA FARNOSŤ

K. HUTA

17:00

NA ÚMYSEL

MOKROLUH

18:00

3. NEDEĽA – KRST
PÁNA

ROKYTOV

17:00

NA ÚMYSEL
DARCU
ZBP ROD.
TARNOVSKEJ,
ROHAĽOVEJ
(č.46))

3. NEDEĽA – KRST
PÁNA

K. HUTA

8:30

ZA FARNOSŤ

TARNOV

9:30

ZBP ZUZANA,
ALENA, NATÁLIA
(č.86

ZJAVENIE PÁNA
SLÁVNOSŤ
PRIKÁZANÝ
SVIATOK

NA ÚMYSEL

ZBP KAROL,
RICHARD,
TOMÁŠ, MÁRIA
(č.166)
ZBP ROD.
MAŇKOVEJ,
KUĽKOVEJ

PONDELOK
VO VIANOČNOM
OBDOBÍ
UTOROK
VO VIANOČNOM
OBDOBÍ

ŠT 6.1.

ODPUSTOVÁ
SLÁVNOSŤ ROKYTOV

SO 1.1.

2. NEDEĽA PO
NARODENÍ PÁNA

MOKROLUH

PI 7.1.

SO 8.1.

NE 2.1.
TARNOV (B)

9:00

PIATOK
PO ZJAVENÍ PÁNA
1. PIATOK

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV

10:00

NA ÚMYSEL
DARCU

K. HUTA(B)

10:00

† HELENA,
ŠTEFAN (č.207)

NE 9.1.

MOKROLUH

10:30

ZBP ROD.
CEĽUCHOVEJ
(č.109)

