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FARSKÉ OZNAMY (18.2.2018 - 25.2.2018)
1. PÔSTNA NEDEĽA
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

LIPTOVSKÝ
MIKUÁŠ

ONDRAŠOVÁ

CIRKEVNÁ
ZŠ

NEDEĽA
18.2.2018

1. PÔSTNA NEDEĽA

6:15, 8:00, 9:15
10:45, 18:15

7:00, 9:15

***

6:15, 17:00

***

***

PONDELOK Pondelok po 1. pôstnej nedeli
19.2.2018
féria
UTOROK
20.2.2018

Utorok po 1. pôstnej nedeli
féria

6:15, 17:00

***

***

STREDA
21.2.2018

Streda po 1. pôstnej nedeli
féria

6:15, 17:00

17:00

***

KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA
sviatok

6:15, 17:00

***

***

PIATOK
23.2.2018

Piatok po 1. pôstnej nedeli
féria

6:15, 17:00

17:00

***

SOBOTA
24.2.2018

Sobota po 1. pôstnej nedeli, féria
Večerná omša je z nasled. nedele.

7:00, 17:00

***

***

6:15, 8:00, 9:15
10:45, 18:15

7:00, 9:15

***

ŠTVRTOK
22.2.2018

NEDEĽA
25.2.2018

2. PÔSTNA NEDEĽA

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
6:15
+ Jozef a Paulína
17:00
+ Ladislav a Ľudmila
6:15
+ Juraj a Mária
17:00
+ Oktávia
6:15
BP a zdr. pre Julianu (80 r.ž.)
17:00
+ Jozef a Agnesa
6:15
+ Jozef, Ján a Apolónia
17:00
+ Štefan a Margita
6:15
BP a zdr. pre Irenu
17:00
+ Jozef a Ondrej
7:00
+ Jozef, Albína, Margita a Emília
17:00
+ Emília, Ján, František a Juraj

9:15
za ľud farnosti
NE 6:15,8:00
na úmysel celebranta
10:45,18:15

KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO

***

******

UT

***

******

ST 17:00 BP a zdr. pre Mariána (50 r.ž.)
ŠT

***

******

PI 17:00 + Mikuláš, Anna, Ján a Anna
SO ***
7:00 + František
NE

9:15 + Ján

******

FARSKÉ OZNAMY NA NASLEDUJÚCI TÝŽDEŇ
1. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude vo farskom kostole adorácia.
2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 2.
3. Pobožnosť krížovej cesty:
• vo farskom kostole bude dnes o 14:00 hod. a v piatok po večernej sv. omši
• v Ondrašovej bude dnes o 14:00 hod. a v piatok o 16:30 hod.
4. V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Obsahom jarných
kántrových dní je: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Pamätajme
na tento úmysel pri sv. omšiach, krížových cestách a modlitbách.
5. Svätý Otec František stanovil, že piatok 23.2. bude Dňom modlitby a pôstu za pokoj v
Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Pamätajme na tento úmysel pri sv.
omšiach, krížových cestách a modlitbách.
6. Všetky deti srdečne pozývame na eRko - stretko v sobotu 24.2. o 10:00 hod. do Katolíckeho domu.
7. Dnes 18.2. je jarná zbierka na Charitu. Finančné prostriedky sa použijú na skvalitnenie života v
zariadeniach charity na území Oravy, Liptova a Spiša. Vopred všetkým darcom Pán Boh zaplať.
8. Slovenská katolícka charita pripravila aj v tomto roku ďalší ročník kampane Pôstna krabička pre
Afriku zameranú na pomoc viacerým krajinám subsaharskej Afriky. Svojim pôstnym darom môžete
pomôcť africkým deťom a rodinám. Viac informácií nájdete v Malých oznamoch, na plagáte a
internete www.charita.sk. Pôstne krabičky sú k dispozícii vzadu v kostole. Ďakujeme za každú pomoc.
9. Prežívame Pôstne obdobie, kedy sa pripravujeme na umučenie a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. My sa
tiež ako farnosť chceme pripravovať, a to tým, že sa budeme počas pôstu v rodinách modliť Korunku
k Božiemu milosrdenstvu a v piatok a v nedeľu Krížovú cestu, či už v kostole alebo doma. Keď sa
ako rodina doma pomodlíte Korunku, pri najbližšej návšteve kostola vložíte jedno malé ohnivko
reťaze (krúžok) z modrého do červeného košíka. Jeden deň modlitby = jedno malé ohnivko
reťaze. Pomocou modlitby aspoň troška odčiňme svoje hriechy a Ježišove bolesti.

„KAJAJTE SA A VERTE EVANJELIU“ (Mk 1,15)
To je základné Ježišovo ohlasovanie. Ale čo to vlastne znamená? Doslovnejší preklad by mohol
znieť: Zmeňte zmýšľanie a verte dobrej zvesti. To znamená, že Kristus nám prináša dobrú správu o tom, že
veci konečne začnú fungovať správne a my môžeme byť toho súčasťou. Podmienkou je však zmeniť
myslenie. Prečo? „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí
Pán“ (Iz 55, 8). Pán priniesol celkom iný pohľad na svet, než aký má väčšina ľudí. Prišiel odpúšťať
hriešnikom. Prišiel nás vyzvať, aby sme im aj my odpúšťali. Vyzýva nás, aby sme milovali svojich
nepriateľov. Hovorí, že šťastní sú tí, ktorých svet prenasleduje (pozri Mt 5, 10 – 12). Priniesol aj novú
matematiku. Robotníkom, čo pracovali len jednu hodinu, vypláca rovnako ako tým, čo pracovali celý deň
(pozri Mt 20, 9 – 10). To nám už naozaj nevychádza. A len tak medzi rečou hovorí, že nemáme na obed
pozývať svojich príbuzných, ale takpovediac bezdomovcov (pozri Lk 14, 12 – 14). Ale svet takto
nerozmýšľa ani v zlom sne. A nám je tiež ťažko tak rozmýšľať. A už vôbec si nevieme predstaviť podľa
toho žiť. Ale nestrácajme odvahu. Ježiš vie, že sme slabí a nezvládame vždy konať správne veci. Možno aj
preto hovorí o tom, že máme najskôr zmeniť svoje zmýšľanie, nie hneď aj skutky. Ak sa nám niektorý
výrok z evanjelia zdá pritvrdý, je to v poriadku. Môžeme sa cítiť neschopní dodržať ho, ale skúsme sa
aspoň zdržať vyhlásenia, že je to nezmysel: „Odpustiť nepriateľovi? Ani za život!“ Možno by sme
namiesto toho mohli skúsiť niečo takéto: „Pane, prečo si povedal takú ťažkú vec? Ako by som mohol
odpustiť tomu človeku? Ale keď si to povedal ty, niečo na tom musí byť. Prosím ťa, daj mi milosť to
pochopiť.“ Tu potom vidíme, prečo zmenu zmýšľania prekladáme ako „pokánie“. Zmeniť svoje názory,
postoje, presvedčenie, dať za pravdu niekomu inému, priznať si chybu – to je najväčšie a najcennejšie
pokánie…
Pane, daj mi milosť, aby som vedel meniť svoje názory podľa tvojich názorov, pretože ty vieš
lepšie, čo je správne…
zdroj: zamyslenia+

AKO BOJOVAŤ S POKUŠENIAMI?
Pokušenie je bežnou súčasťou života človeka, ktorý sa snaží rásť v plnení Božej vôle. Pokušenia
sú myšlienky, ktoré sa v človeku objavia vtedy, keď sa nachádza v stave bezútešnosti, keď sa nachádza
akoby na púšti. Púšť je miesto skúšky, miesto v ktorom sa prejavujú naše vnútorné postoje. Púšť
odkrýva v človekovi to, čo je v ňom hlboko ukryté, preto zjavuje pravdu o ňom. Na púšti človek vidí,
čoho je schopná jeho slabosť, hriešnosť, zatvrdlivosť a čím je bez viditeľnej Božej milosti. A to môže
byť pre človeka veľmi poučné. Čo máme robiť, keď prežívame pokušenie? Tu je niekoľko rád:
1. Pokušenia neskrývaj!
Snaž sa so svojim trápením podeliť s človekom, ktorý je schopný ťa pochopiť, aj keď k tomu
potrebuješ primeranú dávku pokory. Stojí to však za to. Pretože, ak sa boje tohto typu ukrývajú,
obyčajne s pribúdajúcim časom zosilnejú. Človek v pokušení nesmie zostať sám. Ak sa budeme
spoliehať na svoje vlastné schopnosti, môžeme si byť takmer istý, že sa postupom času dostaneme do
vážnych problémov.
2. Snaž sa nájsť v pokušení lož!
Satan je otcom lži. Predstavuje hriech ako správane riešenie, ako zdroj poznania, skúsenosti. „Ak to
neskúsiš, zostaneš hlúpy a nemoderný.“ V tom je sila pokušenia. Aj tu je potrebné za pomoci iných
získať zdravý pohľad na vec.
3. Pomenuj to!
Človek sa musí naučiť priznať si: „Som pokúšaný. Niečo so mnou nie je v poriadku.“ To mu pomôže
ustúpiť pár krokov dozadu a presne vie, čo sa s ním vlastne deje. Ďalším krokom by mala byť snaha
pomenovať druh pokušenia (zistiť diagnózu). Je to znechutenie, závisť, chorobná ctižiadostivosť? Už
samotné pomenovanie problému často prinesie úľavu.
4. Choď opačným smerom!
Ak ťa pokušenie presviedča, aby si šiel na juh, choď na sever. (Tam nie je krčma). Ak ťa vedie k strate
odvahy, dôveruj v Boha a daj sa do toho, k čomu ťa Boh volá. Ak ťa vedie k pýche, vyber si pokoru.
Vždy treba ísť v pokušení opačným smerom.
5. Neutekaj!
Robiť vážne rozhodnutia, zmeny vo chvíľach zúfalstva, vnútorného nepokoja, je zlé. Je dôležité, aby si
vytrval tam, kde práve si, bez ohľadu na to, ako zle sa momentálne cítiš, kým sa nevráti vnútorný
pokoj.
6. Daj súhlas ku skúške!
Nauč sa povedať si: „Dobre, som teda pokúšaný. Toto je pre mňa čas, aby som bojoval. Aj Ježiš bol
pokúšaný, svätí tiež, prečo nie ja?“ netreba z toho robiť tragédiu.
7. Snaž sa vidieť svetlo na konci tunela!
Čo často robí čas pokušení ešte horším, je pocit, že nejestvuje žiadna cesta von, žiadne východisko, že
to bude trvať večne. Vtedy si treba povedať: „Toto pokušenie je len chvíľkové. Aj to sa raz skončí.“
A ešte jedna rada: „Ži v prítomnosti, prítomná chvíľa je vždy znesiteľná.“
8. Nepoddaj sa strachu!
Na tých, ktorí sú v pokušeniach, dolieha strach najrozličnejších druhov. Mať z niečoho strach je
normálne. Lenže taktikou nepriateľa nášho duchovného rastu je ohrozovať nás podobne, ako to robí
priviazaný pes. Šteká, cerí zuby, až sa necháme paralyzovať strachom a plne sa mu poddáme,
zostaneme meraví. Pritom zabúdame, že ten pes nám nemôže ublížiť, lebo je priviazaný. Nezabudni,
diabol sa teší, keď si smutný, a je smutný, keď sa raduješ.
9. Pokušenie neuspokojíme tým, že mu podľahneme!
Pokušenie sa dá prekonať získaním stále väčšej slobody od danej veci.
10.Pokušenia sú normálnymi prostriedkami duchovného rastu!
Vďaka ním sa učíš bojovať, objavovať v sebe skryté rezervy.
Nech nám Pán, ktorý bol pokúšaný, pomôže prijímať pokušenia v našom živote s pokojom a s
pocitom, že cez ne napredujeme na ceste k nemu.
zdroj: archív autora

VLASTNOSTI ÚSPEŠNÝCH RODIČOV II.
5. Uvedomujte si, že „nie“ je tiež milujúcim slovom a nevyhnutným prostriedkom pre rast
dieťaťa v sebakontrole. Toto sebaovládanie je pre život nutnosťou a práve v dospievaní sa to dokonca
môže stáť otázkou života a smrti. Usmerňujte svoje deti, ale nepreháňajte to. Potrebujú sa odnaučiť
chybám a rásť v dôvere, že sa dokážu vyrovnať s problémami. Z času na čas potrebujú od vás počuť:
„Dokážeš to. Snaž sa. Nevzdávaj to!“ Deti, ktoré sú od mladosti usmerňované k úcte a dôvere v radu
rodičov, často krát sa aj neskôr ba dokonca aj v dospelosti obracajú na svojich rodičov a pýtajú si od nich
poučenie či rozumnú radu.
6. Nedovoľujte niečo, s čím nesúhlasíte. Váš dôveryhodný úsudok o tom, čo je správne a čo je
zlé, je základom pre rast správneho svedomia vašich detí. Možno že niekedy pochybujete
o správnosti svojho rozhodnutia, ale nikdy nepochybujte o svojom práve rozhodnúť a potom na tomto
rozhodnutí trvať. Keď deti vidia, že od svojho rozhodnutia, o tom, čo je správne obvykle ustupujete, môžu
neskôr „pocity“ tlaku okolia a lákadla materializmu prevážiť nad ich svedomím.
7. Nepodliehajte ich pokusom vo veku 2-5 rokov a neskôr vo veku 13-17 rokov byť „šéfom“. Keď
budete „šéfmi“ keď sú malí, postupne im môžete predávať vedenie počas ich dospievania. Ale ak oni budú
„šéfovať“ od mala, môžete ich počas dospievania stratiť. Nebudú mať nad sebou ani vašu kontrolu ani
sebakontrolu, a to môže viesť k pohrome.
8. Kedy by ste mali prísne potrestať, dokonca aj telesne? V troch základných prípadoch.
a, keď osobne voči vám prejavujú úmyselnú neúctu
b, keď sa zámerne stavajú voči vašej oprávnenej autorite
c, keď porušia svoje čestné slovo a chladnokrvne vám klamú.
Musíte ich naučiť, že všetko závisí od toho ako si vážia svoje vlastné čestné slovo. (Je to
podobné tomu ako prebieha trestné konanie, kde pohŕdanie súdom a krivá prísaha sú mimoriadne
závažnými záležitosťami. Všetko v tomto súdnom systéme závisí na úcte k autorite súdu a v spoľahnutí sa
na pravdovravnosť človeka, ktorý je pod prísahou). Z tohto dôvodu sa musia vážne prešľapy v týchto
záležitostiach vždy napraviť.
9. Učte deti, aby si zvykli byť zdvorilé a mať dobré spôsoby voči každému. To znamená, učte
ich, aby boli ohľaduplní a citliví voči právam druhých. Snažte sa vybudovať v nich štyri veľké piliere
civilizovaných dospelých: „prosím“, „ďakujem“, „prepáčte“ a „dávam vám svoje slovo“. To nie je len
pekná ozdoba našej reči; tieto slová vyjadrujú vnútorné hodnoty zodpovedného a ohľaduplného dospelého
človeka. Postoje obsahujúce zdvorilosť vedú k čistote v dospelosti a k pevnému, trvalému kresťanskému
manželstvu. Rovnako ich upozorňujte na to, že ich vzťah k náboženstvu ako k celoživotnému vzťahu lásky
k Bohu, znamená znovu a znovu hovoriť „prosím“, „ďakujem“, „prepáčte“ a „dávam vám svoje slovo“.
10. Nedovoľte, aby vás porazili média v zápase o myseľ a srdce vašich detí. Majte televíziu pod
svojou kritickou kontrolou. Váš dozor nad týmto silným prostriedkom zvýši u vašich detí vnímanie vašej
sily. Nech u vás platí: V tomto dome nebudeme mať nič, čo by znamenalo vnímať druhého alebo
jednať s ním ako s obyčajnou vecou: žiadnu pornografiu (alebo niečo podobného), žiadne bezdôvodné
násilie, žiadnu neúctu alebo hrubosť, žiadne klebetenie alebo ohováranie. Držať média pod dohľadom
vedie k obohateniu rodinného života: viac čítania, viac rozhovorov, neuponáhľaného spoločného
stolovania, viac rodinnej solidarity, väčšie rešpektovanie autority rodičov. Preto uvádzam nasledujúce
pravidlo: Užívajte televíziu rovnako ako víno: keď obohatí rodinný život, má dobrú kvalitu, je
užívaná v miernom množstve a je pod dohľadom rodičov. (pokračovanie nabudúce)
zdroj: časopis Medzinárodný Report

