
Farnosť sv. Uršule 
Mokroluh 52, 086 01  
 mokroluh@rimkat.sk  

054/ 472 50 75  ( 0940 616 710)                       (11.1.2016 – 24.1.2016) 

Správca farnosti: Mgr. Marcel Puškáš           Cez rok „C“ 
 

Cezročné obdobie pred pôstnym obdobím 

 Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí 

Vianočné obdobie. V pondelok po tejto nedeli sa 

začína prvá časť Obdobia cez rok. V cezročnom 

období sa neslávi osobitný aspekt Kristovho 

tajomstva. Skôr sa, najmä v nedele, pripomína 

Kristovo tajomstvo v celej jeho plnosti. 

 Nedeľa má byť stred života kresťanského 

spoločenstva ako týždenné slávenie Kristovho 

zmŕtvychvstania. Nedeľa je týždenným 

stretnutím so zmŕtvychvstalým Kristom.  
 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 

 Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Celý 

týždeň sme pozvaní modliť sa, uvažovať o výzve Pána Ježiša, ktorú predstavil vo 

svojej veľkňazskej modlitbe a hľadať spôsoby jej splnenia. Tam sa modlil k svojmu 

Otcovi: „...aby všetci jedno boli...“  
 

Myšlienky k Roku milosrdenstva /od sestry Faustíny 

„Pomôž mi, ó, Pane, […] 

aby moje oči boli milosrdné, aby som nikdy neupodozrievala a nesúdila 

podľa vonkajšieho zdania, ale všímala si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné, 

a prichádzala im na pomoc. 

[…] aby môj sluch bol milosrdný, aby som bola vnímavá na potreby svojich 

blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu blížnych, 

[…] aby môj jazyk bol milosrdný, aby som nikdy nehovorila zle o blížnych, 

ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia, 

[…] aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, 

[…] aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať 

blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť,  

[…]  aby moje srdce bolo milosrdné, aby som vedela spolucítiť s 

utrpením blížnych“  
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Liturgický program v týždni od 11.1.2016 do 17.1.2016 
3.nedeľa po Narodení Pána „C“ – Krst Krista Pána 

Ohlášky pred manželstvom 

Matúš Fecko, 
Tarnov 

(syn rodičov: Jozef 
a Eva rod. Petrišaková) 

Erika Škrabuľáková, 
Košice 

(dcéra rodičov: Milan  
a Jarmila rod. Machotková) 

Sobáš: 16.1. 2016 vo 
Vinnom 

27.december 2015 
3. január 2016 

10. január 2016 

Skutky telesného milosrdenstva 
Hladných kŕmiť 

Smädných napájať 
Nahých odievať 

Pocestných sa ujať 
Väzňov vykupovať 

Chorých navštevovať 
Mŕtvych pochovávať 

Skutky duchovného milosrdenstva 
Hriešnikov napomínať 
Nevedomých vyučovať 

Pochybujúcim dobre radiť 
Zarmútených tešiť 

Krivdu trpezlivo znášať 
Ubližujúcim odpúšťať 

Za živých a mŕtvych sa modliť 

PO 
11.1. 

Pondelok 
1.týždňa cez rok  

UT 
12.1. 

Utorok 
1.týždňa cez rok 

K. Huta 18.00 ZBP Anna -70 r. (č.187) 

ST 
13.1. 

Streda 
1.týždňa cez rok 

Rokytov 18.00 + Jozef, Mária, Ján (č.74) 

ŠT 
14.1. 

Štvrtok  
1.týždňa cez rok 

Tarnov 8.00 + Milan (Richvalský) 

SPOVEĎ V BAZILIKE 

PI 
15.1. 

Piatok 
1.týždňa cez rok 

Mokroluh 18.00 + Filip, Anna (č.119) 

Stretnutie rodičov a detí k Prvému sv. prijímaniu  
na fare po sv. omši 

SO 
16.1. 

2.nedeľa 
v cezročnom 

období, vigília 
K. Huta 18.00 + Marta 

NE 
17.1. 

2.nedeľa 
v cezročnom 

období 

Tarnov 8.00 ZBP Ladislav- 50 r. (Kuľka) 

Rokytov 9.30 ZBP rod. Oslacká (č.46) 

Mokroluh 11.00 ZBP Ladislav – 70 r. (č.172) 



Liturgický program v týždni od 18.1.2016 do 24.1.2016 
2.nedeľa v cezročnom období „C“ 

 

 

Dobrá novina 2015 

 Počas týchto Vianoc sa konal 21.ročník koledníckej akcie Dobrá 

novina. V našej farnosti sa do nej zapojilo ... detí a dospelých. Chodievali 

v skupinách  a bolo spolu 8.skupín. Prešli takmer každým domom 

v Mokroluhu, Rokytove a Tarnove. 

 Na podporu projektov v najchudobnejších častiach Afriky ste spolu 

darovali 1752,- eur, za čo chcem poďakovať všetkým darcom 

a samozrejme aj všetkým koledníkom a zodpovedným osobám. Ďakujem. 

 

 

PO 
18.1. 

Pondelok 
2.týždňa cez rok 

Mokroluh 18:00 ZBP Anna – 60 r.  

UT 
19.1. 

Utorok 
2.týždňa cez rok 

K. Huta 18.00 Za farnosť 

ST 
20.1. 

Streda 
2.týždňa cez rok 

Tarnov 18.00 ZBP Andrej – 94 r. (Harňak) 

ŠT 
21.1. 

Štvrtok  
Sv. Agnesy, 

panny a mučenice 

Rokytov 8.00 + Jozef, Jozef, Jozef, Mária (č.86) 

SPOVEĎ V BAZILIKE 

PI 
22.1. 

Piatok 
2.týždňa cez rok 

Mokroluh 18.00 ZBP rod. Kaščáková (č.171) 

SO 
23.1. 

3.nedeľa 
v cezročnom 

období, vigília, 
Zbierka 

Rokytov 18.00 +Ján, Mária (č.48) 

NE 
24.1. 

3.nedeľa 
v cezročnom 

období 
Zbierka na 

pastoráciu mládeže 
UPC a ACM 

Mokroluh 8.00 ZBP Mária (č.138) 

K. Huta 9.30 + Jozef, Anna, Vasiľ 

Tarnov 11.00 + Tomáš (Šafčák)  



Prvé sväté prijímanie 

 Prežili sme rušné sviatočné dni Vianoc. Nastal čas, aby sa 

rozbehla príprava k Prvému svätému prijímaniu.  

 Prosím preto všetkých rodičov, aby prišli na prvé stretnutie 

aj so svojimi deťmi, ktoré sa budú pripravovať na prijatie 

Eucharistie.  

 Stretneme sa najprv na svätej omši v piatok, 15.januára 2016 

o 18.00 v Mokroluhu. Po svätej omši bude pokračovať stretnutie 

na fare. Srdečne pozývam.             M. Puškáš, správca farnosti.  

.................................... 

Na zamyslenie 

Žijeme len raz:  

10 vecí, ktoré ľudia na smrteľnej posteli najviac ľutujú 

 

Ľudia sa na smrteľnej posteli začali zdôverovať aj s tým, čo by na 

svojom živote zmenili, ak by dostali ešte jednu šancu.    

Tu je 10 vecí, ktoré by chceli umierajúci napraviť: 

  

1. Ľutujem, že som nebol láskavejší k ľuďom, na ktorých mi najviac 

záležalo. 

2. Ľutujem, že som nebol lepším partnerom, rodičom, dieťaťom. 

3. Ľutujem, že som veľa času venoval práci. 

4. Ľutujem, že som v živote viac nezariskoval.  

5. Ľutujem, že som sa netešil viac zo života a nebol šťastnejší.  

6. Ľutujem, že som nežil svoj sen.  

7. Ľutujem, že som sa o seba viac nestaral. 

8. Ľutujem, že som toho neurobil viac pre ostatných. 

9. Ľutujem, že som nemal prácu, ktorá by ma bavila. 

10. Ľutujem, že som nehovoril o svojich citoch na rovinu. 


