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Správca farnosti: Mgr. Marcel Puškáš

(22.2.2016 – 6.3.2016)
Pôstne obdobie

Kniha pápeža Františka,
ktorá vzchádza
naraz v 82 krajinách.
„Cirkev nie je na svete, aby
odsudzovala, ale aby umožnila
stretnúť sa z láskou
prameniacou z najhlbšieho
vnútra, ktorou je Božie
milosrdenstvo. Aby sa toto
stretnutie uskutočnilo, treba
vyjsť z kostolov a farností, ísť
ľudí hľadať tam, kde žijú, kde
trpia, kde dúfajú.“
FRANTIŠEK
.................
„Milosrdenstvo je prvá vlastnosť Boha. Jeho meno je Milosrdenstvo.
Neexistuje situácia, z ktorej sa nedostaneme;
nie sme odsúdení, aby sme zahynuli v pohyblivých pieskoch.“
FRANTIŠEK

Liturgický program v týždni od 22.2.2016 do 28.2.2016
2.pôstna nedeľa „C“
PO
22.2.

Katedra sv. Petra,
apoštola, sviatok

UT
23.2.

Utorok
po 2.pôstnej nedeli

ST
24.2.
ŠT
25.2.

Streda
po 2.pôstnej nedeli
Štvrtok
po 2.pôstnej nedeli

PI
26.2.

Piatok
po 2.pôstnej nedeli

SO
27.2.

Sobota
po 2.pôstnej nedeli

3. pôstna nedeľa,
vigília

NE
28.2.

3. pôstna nedeľa

Rokytov 17.00

+ Jozef, Mária (č.132)

Tarnov 18.00

Za farnosť

K. Huta 18.00

+ Marta

Tarnov 18.00

+ Juraj, Mária, Juraj NOVÁK

Spoveď bazilika
+ Mária, Andrej, Veronika
(č.92)
10.30 – svätá omša /kostol v Mokroluhu
12.00 – občerstvenie/sála KD
v Mokroluhu
13.00 – program /sála KD v Mokroluhu
15.00 – korunka k BM /kostol v
Mokroluhu
15.30 – hudobný hosť: F6 /kostol
16.30 - záver

Mokroluh 18.00

Stretnutie
mladých dekanátu
Bardejov
v Mokroluhu

K. Huta 18.00

+ Mária, Milan, Jozef

Tarnov

8.00

ZBP r. Ropjaková –
40.r.manželstva

Rokytov

9.30

+ Marta (č.119)

Mokroluh 11.00

+ Mária, Juraj, Anna, Stanislav
(č.216)

Na prebale knihy Meno Boha je milosrdenstvo je aj táto recenzia:
Jednoduchým a priamym jazykom pozýva pápež František každého
muža a každú ženu na zemi na prostý, dôverný, osobný dialóg. Hovorí
o milosrdenstve, ktoré má v jeho magistériu i svedectve ústredný význam. Každá
stránka knihy vyjadruje jeho vrúcnu túžbu priblížiť sa k všetkým dušiam v cirkvi
aj mimo nej, ktoré hľadajú zmysel života, cestu pokoja a zmierenia, liek na svoje
fyzické i duchovné zranenia. Predovšetkým sa chce priblížiť k všetkým
nepokojným a uboleným, ktorí túžia byť prijatí, nie odmietnutí: k chudobným
a vylúčeným, k väzňom a prostitútkam, ale aj k zmäteným a tým, čo sa vzdialili
od viery, k homosexuálom i k rozvedeným.
Kresťanom, ktorí sa pripočítavajú k zástupu „spravodlivých“,
pripomína: „Aj pápež je človek, ktorý potrebuje Božie milosrdenstvo.“

Liturgický program v týždni od 29.2.2016 do 6.3.2016
3.pôstna nedeľa „C“
PO
29.2.

Pondelok
po 3.pôstnej nedeli

Spoveď Rokytov 16.00
+ z rod. Kaňuchová (č.26)
Rokytov 18.00
Mokroluh

UT
1.3.

Utorok
po 3.pôstnej nedeli

8.00

Spoveď Mokroluh

+ Štefan, Katarína, Pavol
(č.114)
Po sv. omši

Spoveď Tarnov 15.30
+ Andrej HUDÁK
Tarnov 18.00

ST
2.3.

Streda
po 3.pôstnej nedeli

Spoveď K. Huta 16.30
+ Verona
K. Huta 18.00
Spoveď chorých od 8.00

ŠT
3.3.

Štvrtok
po 3.pôstnej nedeli

Spoveď Mokroluh 16.00
Mokroluh 18.00

PI
4.3.

Piatok
po 3.pôstnej nedeli

SO
5.3.

4. pôstna nedeľa,
vigília

Rokytov 17.00 + Andrej Mária, Ladislav (č. 86)
Mokroluh 18.00
Rokytov 18.00
Mokroluh
(zbierka na kostol)

NE
6.3.

4. pôstna nedeľa

+ z rod. Zapachová, Tomčiková,
Potengová (200)

Tarnov

+ Ján, Zuzana, Andrej, Verona
(č.13)
ZBP Jozef – 70.r.ž. (č.7)

8.00

Za farnosť

9.30

+ Pavol, Katarína DELEJ (č.22)

K. Huta 11.00

+ Anna (č.234)

Svet je chorý na nedostatok LÁSKY, a Ježiš nám jej toľko ponúka.
On, tichá láska z kríža, ktorá nás všetkých objíma,
chce uzdraviť aj tvoju chorú či zranenú lásku.
...............
Vtlač do mňa svoju tvár, Pane Ježišu, aby som mohol byť svedkom Tvojho svetla
a Tvojej dobroty a nekonečnej nežnosti, ktorú máš pre každé stvorenie.

Pôst – návod na použitie
Biblický komentár otca Alberta Maggi, OSM,
/zdroj: internet/
Na to, aby sme pochopili význam tohto obdobia sa nám oplatí zamyslieť nad
rozdielnou liturgiou pred a po II. Vatikánskom koncile.
Pred liturgickou reformou bolo gesto s nanesením popola spojené so
slovami "(Pamätaj, že) Prach si a na prach sa obrátiš" vychádzajúca z božieho
"prekliatia" hriešnika, ktoré sa nachádza v knihe Genezis (Gen 3,19). A s týmto
vážnym varovaním začínalo obdobie charakterizované ľútosťou, obetami a
umŕtvovaním (odriekaním sa).
Teraz však nanášanie popola doprevádza evanjeliové pozvanie "Obráť sa a ver
evanjeliu" vychádzajúc z prvých slov, ktoré povedal Ježiš v Evanjeliu podľa Marka
(Mk 1, 15). Je to pozvanie k zmene života, orientujúc svoju vlastnú existenciu - svoj
život - smerom k dobru druhého a k priblíženiu sa k Ježišovej dobrej zvesti. Človek
nie je prach a neobráti sa v prach, je Božím synom a teda má život, ktorý je večný,
čiže nezničiteľný a preto schopný prekonať aj smrť.
Pôst nie je orientovaný na Veľký piatok, ale na Veľkú Noc zmŕtvychvstania.
Práve pre toto nie je časom umŕtvovania, ale oživovania. Ide v ňom o nachádzanie
nových, originálnych a doteraz nežitých foriem odpustenia, štedrosti a služby, ktoré
pozdvihujú vlastnú schopnosť milovať a tak ju posúvajú do jednoty s láskou
Žijúceho a tak umožňujú zažiť Veľkú noc ako plnosť svojho a Ježišovho života.
Pre toto sme v stredu dostali popolom znak kríža. Tradícia, ktorá pochádza zo
zvyku roľníkov, ktorí odkladajú celú zimu popol z kachieľ/ohniska; a potom ku
koncu zimy, ho roztrúsia na poli práve pre jeho vyživujúcu schopnosť a tým dávajú
zemi novú energiu.
Práve toto je významom popola - prijatie Ježišovej dobrej správy ("Obráť sa a ver
evanjeliu") je životne dôležitým elementom, ktorý vyživuje našu existenciu, pomáha
odhaľovať nové spôsoby prejavovania lásky k druhým a dáva kvitnúť všetkým tým
schopnostiam darovania sa, ktoré sú v nás ukryté a ktoré čakajú len na priaznivý
moment, aby sa objavili.

