OZNAMY:
➢ Prosím, aby sme naďalej dodržiavali všetky opatrenia spojené
s pandémiou. Respirátory, dezinfekcia, počet vo vnútri kostola (max. 30
osôb), režim len pre OP (plne očkovaní a prekonaní), mať so sebou doklad
o očkovaní alebo prekonaní. Rešpektujme všetky tieto nariadenia ako
aj kurátorov, ktorí sú pred vchodom do našich chrámov, keď vám povedia,
že počet už sa naplnil, prosím rešpektujte to. Všetkým vám, ktorí prichádzate
na sv. omšu a sa už nevojdete do kostola, lebo je už „naplnený“ alebo
nemôžete byť vo vnútri lebo nespĺňate podmienky a predsa prídete
a zostanete vonku, aby ste mali účasť na sv. omši – zo srdca vám ďakujem
za vašu prítomnosť a svedectvo vašej viery.
➢ Od 1. januára 2022 sa záväzne používa nový Rímsky Misál. Určite ste si
všimli, že sú v ňom určité zmeny – tie sa najviac týkajú textov pre kňaza ako napr. slová premenenia – konsekračné slová, konklúzie prefácií, ale
týkajú sa aj veriacich ako napr. keď kňaz recituje nahlas slová prípravy
obetných darov: po starom bolo: Zvelebený Boh naveky – po novom je:
Požehnaný Boh naveky, alebo, že na konci nás kňaz prepúšťa slovami: sú 4
možnosti: 1. Choďte v mene Božom. 2. Choďte a ohlasujte Pánovo
evanjelium. 3. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom. 4. Choďte
v pokoji. Na všetko odpovedáme: Bohu vďaka. Verím, že keď sa
pandemická situácia pominie natoľko, že budeme môcť byť v kostole
neobmedzene, že si tieto všetky zmeny spoločne prejdeme. Všímajte si to aj
pri vysielaných sv. omšiach v televízii.
➢ Spovedať budem v týždni pol hodiny pred sv. omšou.
➢ Od 18.1. do 25.1. 2022 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Pamätajme aj vo svojich súkromných modlitbách.
➢ Tretia nedeľa v cezročnom období 23.1. 2022 je nedeľou Božieho slova,
ktorý ustanovil pápež František 30.9. 2019. Má to byť deň oslavy, štúdia
a šírenia Božieho slova.
➢K. Huta: sú ešte voľné úmysly na sv. omše – ešte asi okolo 13 sv. omší.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY JANUÁR 2022
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za všetkých diskriminovaných pre svoje
náboženstvo a prenasledovaných, aby spoločenstvá, v ktorých žijú, uznali
ich dôstojnosť a práva vyplývajúce z bratstva všetkých ľudí.
Úmysel našich biskupov: Aby sme si prehlbovali úctu k Svätému písmu ako
prameňu Božieho zjavenia, lepšie spoznávali Božie slovo a podľa neho žili.

FARNOSŤ SV. URŠULE
MOKROLUH 52, 086 01
mokroluh@rimkat.sk
0940 616 710
Správca farnosti: Marcel Záleha
NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA 23.1. 2022
Slovo, ktoré zachraňuje, nevyhľadáva chránené, sterilizované a bezpečné
miesta. Prichádza do našej komplexnosti, do našich temnôt. Dnes rovnako ako vtedy
Boh túži navštíviť tie miesta, o ktorých si myslíme, že tam nepríde. Koľkokrát sme
to však my sami, čo zatvárame dvere, keď radšej chceme ukrývať naše zmätky, naše
temné stránky a dvojtvárnosť. Uzamykáme si ich v našom vnútri, zatiaľ čo
prichádzame k Pánovi s nejakou formálnou modlitbou, dávajúc si pozor, aby nami
jeho pravda vnútorne neotriasla.
A toto je skryté pokrytectvo. Ježiš „chodil po celej Galilei, […] hlásal
evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu“: chodil
po celom tom mnohotvárnom a zložitom kraji. Rovnakým spôsobom sa nebojí
preskúmať ani naše srdcia, nevľúdne a ťažké miesta v nás. On vie, že iba jeho
odpustenie nás uzdravuje, iba jeho prítomnosť nás premieňa, iba jeho Slovo nás
obnovuje. Jemu, ktorý prešiel Cestou k moru, otvorme tie naše najpokrútenejšie
cesty – tie, ktoré máme vnútri a nechceme ich vidieť alebo ich skrývame –,
nechajme do seba vstúpiť jeho Slovo, ktoré je „živé, účinné, [...] rozsudzuje
myšlienky a úmysly srdca“. Ku komu začal Ježiš hovoriť? Evanjelium hovorí, že
„keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov […], ako spúšťajú sieť
do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: ‘Poďte za mnou a urobím z vás rybárov
ľudí.’“. Prvými adresátmi povolania boli rybári: nie osoby presne vyselektované na
základe ich schopností či zbožní muži modliaci sa v chráme, ale bežní ľudia, ktorí
pracovali. Všimnime si, čo im Ježiš povedal: urobím z vás rybárov ľudí. Prihovára
sa rybárom a používa jazyk, ktorý im je zrozumiteľný. Priťahuje si vychádzajúc z
ich života: povoláva ich tam, kde sú a takých, akí sú, aby ich zapojil do svojho
vlastného poslania. „Oni hneď zanechali siete a išli za ním“. Prečo hneď? Lebo
jednoducho cítili, že ich priťahuje. Takí rýchli a pohotoví neboli preto, že dostali
príkaz, ale preto, že boli pritiahnutí láskou. K nasledovaniu Ježiša nestačia dobré
snaženia, potrebné je každodenne počúvať jeho volanie. Len on, ktorý nás pozná a
neskonale miluje, nám dá zájsť na hlbinu v mori života. Tak ako to urobil s tými
učeníkmi, ktorí ho počúvli. Preto potrebujeme jeho Slovo: počúvať uprostred tých
tisícov každodenných slov to jediné Slovo, ktoré nám nehovorí o veciach, ale hovorí
nám o živote.
Drahí bratia a sestry, dajme v našom vnútri miesto Božiemu Slovu! Čítajme
si každý deň pár riadkov z Biblie. Začnime Evanjeliom: majme ho otvorené doma na
nočnom stolíku, nosme si ho so sebou vo vrecku alebo v taške, otvorme si ho
v mobile, nechajme, aby nás každý deň inšpirovalo. Objavíme, že Boh je blízko, že
osvetľuje naše temnoty a že s láskou privádza náš život na hlbinu.
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-01/bozie-slovo-nas-vedie-na-hlbinu-homilia-v-nedelu-bozieho-slova.html

Liturgický program v týždni od 10.1. 2022 do 16.1. 2022
PO 10.1.

PONDELOK
1. TÝŽDEŇ

MOKROLUH

17:00

† TOMÁŠ (č.92)

UT 11.1.

UTOROK
1. TÝŽDEŇ

TARNOV

17:00

† KATARÍNA,
ANDREJ
(č.10)

K. HUTA
ST 12.1.

PI 14.1.

SO 15.1.

† JÁN (č.9)

18:00

ZBP ROD
JAKUBAŠEKOVEJ
(č.23)

STREDA
1. TÝŽDEŇ
ROKYTOV

ŠT 13.1.

17:00

ŠTVRTOK
1. TÝŽDEŇ

PIATOK
1. TÝŽDEŇ

MOKROLUH

17:00

Liturgický program v týždni od 17.1. 2022 do 23.1. 2022
PO 17.1.

UT 18.1.

ST 19.1.

† ANNA (č.107)
ŠT 20.1.

TARNOV

17:00

ZBP SÁRY
A RODINY (č.132)

2. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

MOKROLUH

17:00

† TOMÁŠ
1. VÝR. (č.134)

2. NEDEĽA CEZ
ROK

MOKROLUH
(B)

9:00

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV
(B)

10:00

† JÁN, MÁRIA
(č.48)

K. HUTA

TARNOV

9:00

10:00

ZBP KRISTÍNA

17:00

MOKROLUH

18:00

ZBP ROD.
TARNOVSKEJ,
NIRKOVEJ (č.57)

K. HUTA

17:00

† ANNA (č.196)

UTOROK
2. TÝŽDEŇ

STREDA
2. TÝŽDEŇ

ŠTVRTOK
2. TÝŽDEŇ

ZBP ROD.
GALIKOVEJ (č.65)

TARNOV

ZA † Z ROD.
JAKUBAŠEKOVEJ,
ŠINAĽOVEJ (č.23)

ROKYTOV

18:00

MOKROLUH

17:00

† VINCENT (č.91)

PI 21.1.

SV. AGNESY
PANNY A MUČ.
SPOMIENKA

TARNOV

17:00

ZBP ROD.
PANGRÁCOVEJ,
KARAFOVEJ,
PANGRÁCOVEJ
(č.105)

SO 22.1.

3. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

MOKROLUH

17:00

NA ÚMYSEL ORD.

3. NEDEĽA CEZ
ROK

K. HUTA (B)

9:00

† JOZEF (č.283)

TARNOV (B)

10:00

ZA FARNOSŤ

ROKYTOV

9:00

ZBP TIMOTEJ

MOKROLUH

10:00

† ANNA (č.171)

NEDEĽA BOŽIEHO
SLOVA

NE 16.1.
ZBP ROD.
KLIMEKOVEJ,
IGNACIKOVEJ
(č.196)

SV. ANTON, OPÁT
SPOMIENKA

NE 23.1.

