OZNAMY:

PIATOK
NEDEĽA

KRÍŽOVÁ CESTA V NAŠEJ FARNOSTI VO VEĽKOM PÔSTE
MOKROLUH
ROKYTOV
TARNOV
K. HUTA
AK JE SV. OMŠA
BEZ SV. OMŠE
POL HODINY PRED SV. OMŠOU
O 18:00 HOD. - VŠADE
14:00HOD.
14:00HOD.
14:00HOD.
14:00HOD.

➢ POPOLCOVÁ STREDA: Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň
pokánia v celej Cirkvi. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno
prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.
➢ Účasť na krížovej ceste - detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie aspoň
v nedeľu. Prosím, tých, ktorí ako vždy pripravujete Krížovú cestu v jednotlivých
kostoloch, aby ste urobili takto aj tento rok a oslovili jednotlivé skupiny na prípravu
Krížovej cesty počas pôstu. Čo sa týka nedele, ja sa budem snažiť, aby som bol
každú nedeľu v jednom z našich kostolov, vtedy sa budem modliť Krížovú cestu ja.
Všetko samozrejme v režime OP – očkovaní – prekonaní – pokiaľ sa to
nezmení, dúfam, že to už bude čoskoro – podľa všetkého malo by to byť už od
28. februára 2022 pre všetkých, teda aj pre nezaočkovaných. Tí, ktorí môžete
prichádzajte čo najčastejšie, aby sme sa modlili aj formou krížovej cesty za
odvrátenie pandémie a zároveň sa dobre pripravili na slávenie Veľkej noci. Všetkých
srdečne povzbudzujem k účasti, deti, mládež, rodiny, všetkých.
➢V utorok 1. marca srdečne pozývam všetky detí z našej farnosti, zvlášť
prvoprijímajúce na detskú sv. omšu do Mokroluhu o 17:00hod. ☺
➢Chorých navštívim vo štvrtok 3.3. a v piatok 4.3. doobeda.
➢Na 1. Pôstnu nedeľu 6.3. 2022 bude jarná zbierka na charitu.
➢Sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou v týždni, okrem sviatkov a 1. piatku. Blíži
sa veľký pôst, povzbudzujem k sv. spovedi a ktovie ako to bude aj so spovedaním
pred Veľkou nocou, takže odporúčam v priebehu pôstu sa vyspovedať, ak by ešte
spoločné spovedanie nebolo.
ODPUSTKY V PÔSTNOM OBDOBÍ:
➢ Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred zastaveniami, môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného
zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Ježiša. Ak sa koná pobožnosť
verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku
nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním
a rozjímaním o umučení a smrti Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
Veriaci, ktorí sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom
Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY MAREC 2022
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sme ako kresťania tvárou v tvár bioetickým
problémom vždy podporovali ochranu života modlitbou aj skutkami.
Úmysel našich biskupov: Aby naše rodiny dokázali prekonávať všetky problémy
a ťažkosti podľa vzoru Svätej rodiny.

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

POPOLCOVÁ STREDA – VRÁŤTE SA KU MNE CELÝM SRDCOM
Bratia a sestry, táto naša cesta návratu k Bohu je možná iba preto, že
jestvovala jeho cesta príchodu k nám. Inak by to nebolo možné. Prv, než by sme my
šli k nemu, on zostúpil k nám. Predišiel nás, prišiel nám v ústrety. Kvôli nám
zostúpil do väčšej hĺbky ako sme si dokázali predstaviť: stal sa hriechom, stal sa
smrťou. Je to to, čo nám pripomenul sv. Pavol: „Toho, ktorý nepoznal hriech, [Boh]
za nás urobil hriechom“. Aby nás nenechal osamotených a sprevádzal nás na ceste,
zostúpil do nášho hriechu a do našej smrti, dotkol sa hriechu, dotkol sa našej smrti.
Naša cesta teda znamená nechať sa vziať za ruku. Otec, ktorý nás volá, aby sme sa
vrátili, je Ten, ktorý vychádza z domu, aby nás šiel hľadať; Pán, ktorý nás
uzdravuje, je Ten, ktorý sa nechal raniť na kríži; Duch, ktorý nám dáva zmeniť
život, je Ten, ktorý dýcha mocne a lahodne do nášho prachu. Hľa teda naliehavá
prosba Apoštola: „Zmierte sa s Bohom“. Nechajte sa zmieriť: tá cesta sa nezakladá
na našich silách. Nikto sa nemôže zmieriť s Bohom vlastnými silami, nemôže.
Obrátenie srdca, gestami a úkonmi, ktoré ho vyjadrujú, je možné iba ak vychádza
z prvenstva Božieho konania. To, čo nás vracia k nemu, nie sú naše schopnosti
a naše zásluhy súce na vystatovanie sa, ale jeho milosť, ktorú treba prijať.
Zachraňuje nás milosť, spása je číra milosť, číra bezodplatnosť. Ježiš nám to
povedal jasne v Evanjeliu: spravodlivými nás nerobí tá spravodlivosť, ktorú konáme
pred ľuďmi, ale úprimný vzťah s Otcom. Počiatkom návratu k Bohu je uznať, že Ho
potrebujeme, že potrebujeme milosrdenstvo, že potrebujeme jeho milosť. Toto je tá
správna cesta, cesta pokory. Cítim sa núdznym, alebo sa cítim sebestačným? Dnes
skláňame hlavu, aby sme prijali popol. Na konci pôstneho obdobia sa skloníme ešte
viac, aby sme umyli nohy bratom. Pôstny čas je pokorným zostúpením do nás
a k iným. Značí pochopiť, že spása nie je výstupom kvôli sláve, ale sklonením
z lásky. Značí urobiť sa malými. Na tejto ceste, aby sme nestratili smer, postavme sa
pred Ježišov kríž: je to tichá Božia katedra. Pozerajme každý deň na jeho rany - tie
rany, ktoré priniesol do neba a ukazuje ich Otcovi, každodenne, vo svojej prosbe
orodovania. Hľaďme každý deň na jeho rany. V tých otvoroch rozpoznajme naše
prázdno, naše nedostatky, rany hriechu, údery, ktoré nám uškodili. A jednako práve
tam vidíme, že Boh proti nám neukazuje prstom, ale roztvára dokorán ruky. Jeho
rany sú otvorené pre nás a tie rany nás uzdravili. Pobozkajme ich a pochopíme, že
práve tam, v najbolestnejších otvoroch života, nás Boh očakáva so svojím
nekonečným milosrdenstvom. Pretože tam, kde sme najzraniteľnejšími, kde sa
najviac hanbíme, on nám prišiel v ústrety. A teraz, keď nám prišiel v ústrety, nás
pozýva vrátiť sa k nemu, aby sme znovu objavili radosť z toho, že sme milovaní.
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-02/vratte-sa-ku-mne-celym-srdcom-homilia-papez-popolcova-streda.html

Liturgický program v týždni od 28.2. 2022 do 6.3. 2022

Liturgický program v týždni od 21.2. 2022 do 27.2. 2022
PO 21.2.

PONDELOK 7. TÝŽDEŇ

PO 28.2.

PONDELOK 8. TÝŽDEŇ

KATEDRA SV.
PETRA SVIATOK

UT 1.3.

UTOROK
8. TÝŽDEŇ

TARNOV

17:00

ZA † Z ROD.
KUĽKOVEJ
(č.92)

MOKROLUH

18:00

17:00

K. HUTA

17:00

TARNOV (G)

17:00

† MARTIN,
JOZEF (č.34)
ZA † MANŽELA
ŠTEFANA, SYNA
ŠTEFANA,
RODIČOV A
SVOKROVCOV

„DETSKÁ“ SV. OMŠA

POPOLCOVÁ
STREDA
PRÍSNY PÔST

UT 22.2.
† VINCENT
(č.91)
ST 2.3.
ST 23.2.

ŠT 24.2.

PI 25.2.

SO 26.2.

ZA † Z ROD.
TARNOVSKEJ,
SEMNAOVEJ,
KICOVEJ (č.22)
NA ÚMYSEL
DARCU

MOKROLUH

K. HUTA

17:00

† ZUZANA
MICHAL (č.148)

ROKYTOV

18:00

ROKYTOV

17:00

ZA † Z ROD.
ČEGIŇOVEJ,
ČUPOVEJ (č.41)

MOKROLUH
(G)

18:00

† KŇAZ MARKO
(č.167)

MOKROLUH

18:00

† HELENA,
IMRICH, VIERA
(č.128)

ROKYTOV

17:00

NA ÚMYSEL
ORD.

PIATOK
7. TÝŽDEŇ

TARNOV

17:00

† JOZEF, JÁN,
ANDREJ,
MÁRIA (č.120)

TARNOV

17:00

† MAGDALÉNA
(č.72)

MOKROLUH

18:00

8. NEDEĽA CEZ
ROK, VIGÍLIA

MOKROLUH

17:00

† ANNA 1. VÝR.
(č.171)

† HELENA,
JOZEF, HELENA,
VINCENT (č.111)

8. NEDEĽA CEZ
ROK

17:00

10:00

NA ÚMYSEL
ORD.

MOKROLUH

MOKROLUH

NA ÚMYSEL
ORD.

9:00

9:00

ZA FARNOSŤ

K. HUTA

ROKYTOV
(B)

TARNOV (B)

10:00

ROKYTOV

10:00

† ROZÁLIA, JÁN
(č.207)
ZBP ROD.
ŠOTTOVEJ
(č.69)
† MARGITA,
JÁN, HELENA,
PETER (č.26)

MOKROLUH
(B)

9:00

SV. POLYKARPA
BP. A MUČ.
SPOMIENKA

ŠTVRTOK
7. TÝŽDEŇ

NE 27.2.
TARNOV

K. HUTA (B)

9:00

10:00

ZBP DANA
A VLADISLAV
„30“ ROKOV
MANŽ. ŽIVOTA
(č.72)
† JÚLIA (č.165)

ŠT 3.3.

PI 4.3.

SO 5.3.

ŠTVRTOK
PO POPOLCOVEJ
STREDE

PIATOK
PO POPOLCOVEJ
STREDE
1. PIATOK

1. PÔSTNA NEDEĽA
VIGÍLIA
1. PÔSTNA
NEDEĽA
ZBIERKA NA CHARITU

NE 6.3.

ZA FARNOSŤ

