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FARSKÉ OZNAMY (17.2.2019 - 24.2.2019)
6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
DEŇ
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17.2.2019
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6:15, 8:00, 9:15
10:45, 18:15

7:00, 9:15

***

6:15, 17:00

***

***

PONDELOK Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období
18.2.2019
féria
UTOROK
19.2.2019

Utorok 6. týždňa v Cezročnom období
féria

6:15, 17:00

14:00 p

7:15

STREDA
20.2.2019

Streda 6. týždňa v Cezročnom období
féria

6:15, 17:00

17:00

***

ŠTVRTOK
21.2.2019

Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období
féria

6:15, 17:00

***

***

PIATOK
22.2.2019

KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA
sviatok

6:15, 17:00

17:00

***

SOBOTA
23.2.2019

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.

7:00, 17:00

***

***

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

7:00, 9:15

***

NEDEĽA
24.2.2019

7. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

p - pohreb so sv. omšou
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ST
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
6:15
+ Albín
PO ***
******
17:00
+ Vladimír
6:15
+ Ľudovít, Zdenko a Radoslav
UT 14:00 + Emília Poliaková
17:00
+ Maroš
6:15
+ Vladimír a Ivanka
ST 17:00 + Ján a Mária
17:00
+ Antónia
6:15
BP a zdr. pre Julianu
ŠT ***
******
17:00
+ Jozef, Janka a Juraj
6:15
BP a zdr. pre Ivana s rod.
PI 17:00 BP a zdr. pre Máriu s rod
17:00
+ Viktor, Agáta, Viktor a Mária
7:00
BP a zdr. pre Irenu
SO ***
******
17:00
+ Tomáš a Anna
8:00

za ľud farnosti

NE 6:15,9:15
na úmysel celebranta
10:45,18:15

7:00 + Juraj, Zuzana a Priscilla
NE

9:15 + Ján

FARSKÉ OZNAMY NA NASLEDUJÚCI TÝŽDEŇ
1.
2.
3.
4.
5.

O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 6.
Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 16:30 hod. do sv. omše.
Vo štvrtok 21.2. bude pokračovanie Diecéznej školy viery po večernej sv. omši v Katolíckom dome.
Všetky deti srdečne pozývame na eRko - stretko v sobotu 23.2. o 10:00 hod. do Katolíckeho domu.
Diecézny biskup povzbudzuje všetkých mladíkov a slobodných mužov, ktorí cítia v sebe povolanie
ku kňazstvu, aby sa nebáli v príhodnom čase zdôveriť sa svojim povolaním svojmu farárovi alebo
kňazovi, ktorému dôverujú. Termín podania prihlášky do kňazského seminára je najneskôr do
28.2.2019.
6. Na budúcu nedeľu 24.2. sa začnú konať v našej farnosti voľby do nových hospodárskych rád farnosti
a filiálky a pastoračnej rady farnosti. Na budúcu nedeľu sa rozdajú hlasovacie lístky. Odovzdávať
ich budete môcť počas celého týždňa až do nedele 3. marca. Zvolený môže byť len katolík žijúci na
území farnosti Liptovský Mikuláš (nie obyvatelia Okoličného, Podbrezín a Palúdzky) starší ako 18
rokov. To isté platí aj pre voličov. Bližšie informácie o voľbách nájdete už dnes v Malých oznamoch.

BLAHOSLAVENSTVÁ A BEDA
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 6, 17. 20 –
26) prináša Ježišove blahoslavenstvá. V Lukášovej verzii
popri zvolaní „blahoslavení“ zaznieva aj „beda vám“.
V evanjeliách máme dve verzie blahoslavenstiev.
Osem blahoslavenstiev sa uvádza v 5. kapitole
Matúšovho evanjelia a štyri blahoslavenstvá a pri nich
hneď štyri beda v 6. kapitole Lukášovho evanjelia. Prečo
jestvujú dve rozdielne podania? Hoci štyria evanjelisti
zachytili, čo Ježiš Kristus za svojho pozemského života
učil a konal, urobili výber medzi mnohými vecami, ktoré
sa zachovali ústne alebo písomne. Je možné, že Ježiš viac
než len raz alebo dvakrát predniesol blahoslavenstvá
alebo „beda“ pri rôznych príležitostiach vzhľadom na
konkrétnu situáciu poslucháčov. Evanjelisti niektoré z nich vybrali, zhrnuli alebo ich upravili so zreteľom
na celkové zameranie svojho spisu a komunitu veriacich, ktorým ho adresovali.
Lukášova verzia
Nedeľný úryvok začína konštatovaním evanjelistu, že Ježiša nenasleduje len úzka skupina jeho
apoštolov a učeníkov, ale veľký zástup. V Matúšovom evanjeliu blahoslavenstvá zaznievajú na vrchu, čo
pripomína náročnosť Ježišovej náuky a je aj odkazom na starozákonný vrch Sinaj. Lukáš hovorí o rovine,
kde sa vojde väčšie množstvo ľudí a zároveň akoby chcel naznačiť, že Kristova náuka je určená pre
všetkých. Podčiarkuje to aj zmienka, že Božieho Syna vyhľadávajú ľudia nielen z Judey a Jeruzalema, ale
aj z týrskeho a sidonského pobrežia, tzn. ľudia nežidovského pôvodu. Pokračovaním Lukášovho evanjelia
sú Skutky apoštolov, ktoré opíšu, ako sa Božieho evanjelium úspešne šírilo práve v týchto krajoch. Spása
je ponúknutá v rôznych častiach sveta a v rozmanitých národoch Pán nachádza otvorené srdcia učeníkov
pre svoju dobrú zvesť. Bude to tak až do skončenia sveta.
Úryvok je súčasťou tzv. Ježišovej reči na rovine, ako zvyknú biblisti označovať verše Lk 6,20 – 49
podľa úvodných slov: „Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine...“ V skutočnosti nejde o jednu
súvislú reč, ale o Ježišove výpovede pri rôznych príležitostiach a na rôzne témy, ktoré evanjelista
zhromaždil a usporiadal do jedného celku.
Adresné „vy“
Chudoba, hlad, plač a prenasledovanie samé o sebe ešte nemusia byť predmetom pochvaly, lebo
nepoznáme, čo ich spôsobilo. Centrom Ježišových slov je Božie kráľovstvo. Tí, ktorí ho vlastnia, sú
prehlásení za blahoslavených a nad tými, ktorí ho odmietajú, je vyrieknuté „beda“. Štyri blahoslavenstvá

a štyri zvolania beda sú postavené do vzájomného kontrastu. Tento protiklad prechádza celou Ježišovou
rečou na rovine a vrcholí v podobenstve o múdrom a hlúpom staviteľovi v Lk 6, 47 - 49. Štyri
blahoslavenstvá ponúkajú človeku príležitosť konať skutky telesného milosrdenstva. Štyri beda
predstavujú ich zanedbanie a upriamenie pozornosti na seba. Najdlhší priestor je venovaný štvrtému
blahoslavenstvu - prenasledovaným pre vieru v Ježiša Krista. Táto skutočnosť je osobitne aktuálna v
dnešnej dobe. Nezabúdajme podporiť tie inštitúcie, ktoré pomáhajú konkrétnym spôsobom
prenasledovaným kresťanom v dnešnej dobe. Slová Pána Ježiša sú prorockou predpoveďou adresovanou aj
nám. Podčiarkuje to aj tá skutočnosť, že sú uvedené osobným oslovením „vy“. Je to aj o nás a našej
pripravenosti vydávať svedectvo o Kristovi, pričom môžeme očakávať sofistikovanú mediálnu alebo
dokonca legislatívnu diskrimináciu a skryté alebo už aj otvorené prenasledovanie kvôli viere.
Podobne aj o bohatstve, materiálnom dostatku, radosti a pochvale platí, že podstatným je spôsob ich
nadobudnutia a forma ich použitia. Držíme si ich ako zdroj „istoty“, lebo z Ježišových slov, síce pekných
a pravdivých, sa nenajeme? Sú v službe Božieho kráľovstva alebo nám zakryli pohľad na evanjeliové
princípy a naše rozhodnutia robíme podľa nich a nie podľa Božieho slova?
Sociálny rozmer
Lukášovo evanjelium sa vyznačuje starostlivosťou voči chudobným a úbohým. Už od prvých
stránok evanjelista venuje pozornosť tejto skupine ľudí. V Máriinom chválospeve je Boh zvelebený, „lebo
mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených, hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil
naprázdno“ (Lk 1,52-53).
Pri slovách blahoslavenstiev evanjelista Matúš ich viac prenáša do roviny náboženskej a duchovnej,
ale Lukáš ostáva v sociálnej rovine. Nachádzame to aj na iných miestach tretieho evanjelia. V podobenstve
O boháčovi, ktorý hromadí poklady, stavia nové sýpky, ale o jeho život ešte tej noci požiadajú (Lk
12,16-21) Pán Ježiš nezabudne pripomenúť: „Tak je to s tým, čo hromadí poklady, a pred Bohom nie je
bohatý.“ (Lk 12,21) V podobenstve O boháčovi a Lazárovi Boží Syn poukazuje na to, aká veľká priepasť
bude oddeľovať nevšímavého boháča od toho, kto bol na zemi biedny a hladný.
Ježiš v postoji k bohatstvu je neraz tvrdý a náročný: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej
chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ (Lk 12,15)
Materiálne dobrá sú prostriedkom, nie cieľom nášho života. Ježišove slová neblahoslavia stav núdze, ani
nezatracujú pozemské dobrá, ale zdôrazňujú dôležitosť toho, aký vzťah a postoj človek k nim zaujme.
autor: František Trstenský
zdroj: postoj.sk

PRÍPRAVA NA VOĽBY DO NOVEJ
HOSPODÁRSKEJ RADY FARNOSTI, HOSPODÁRSKEJ RADY FILIÁLKY
A FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY
Dňa 31.1.2019 uplynul päťročný mandát členom hospodárskej rady farnosti v Liptovskom Mikuláši
a hospodárskej rady filiálky v Ondrašovej. Z toho dôvodu sa v našej farnosti budú konať voľby do
hospodárskych rád farnosti a filiálky. Zároveň sa uskutočnia aj voľby do Farskej pastoračnej rady, ktorá
doteraz nebola zriadená.
Úlohy hospodárskej a pastoračnej rady
Hospodárska rada farnosti alebo filiálky je pomocným a poradným orgánom farára alebo
farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich
sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol
spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.
Farská pastoračná rada je poradným zborom farára alebo farského administrátora. Jej cieľom je
podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Pastoračná rada sa nezaoberá
materiálnym a technickým zabezpečením farnosti, ale výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na
liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež,
starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť. Modlí sa, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa

nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života
apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu.
„Stanovy hospodárskej rady farnosti v Spišskej diecéze“ a „Stanovy farskej pastoračnej rady v
Spišskej diecéze“ sú zverejnené na našej farskej webovej stránke.
Voľby do Hospodárskej rady farnosti v Liptovskom Mikuláši
Volebný lístok bude bielej farby. Na ňom sa bude nachádzať päť riadkov, na ktoré napíšete päť
mien.
Na stretnutí hospodárskej rady farnosti dosluhujúci členovia pripravili zoznam možných členov
novej hospodárskej rady farnosti. Z tohto zoznamu si môžete vybrať svojich kandidátov, ale aj nie. V tom
prípade napíšete na volebný lístok mená svojich vlastných kandidátov.
Zoznam možných členov novej hospodárskej rady farnosti v Liptovskom Mikuláši:
Balek Michal
Kultán Vincent ml.
Mlynčeková Marcela
Gejdoš Jozef
Labaška Dušan
Raková Mária
Geta Milan
Lisý Stanislav
Raši Ľubomír
Haničáková Helena
Líška Ján
Štás Michal
Voľby do Hospodárskej rady filiálky v Ondrašovej
Volebný lístok bude bielej farby. Na ňom sa budú nachádzať tri riadky, na ktoré napíšete tri mená.
Voľby do Farskej pastoračnej rady
Volebný lístok bude žltej farby. Na ňom sa budú nachádzať mená kandidátov. Volíte sedem členov
pastoračnej rady. Môžete zakrúžkovať mená z uvedených kandidátov, ale i dopísať vlastných kandidátov.
Spolu, zakrúžkovaných a dopísaných, ich však nesmie byť viac ako sedem. Kandidáti do Farskej
pastoračnej rady:
Bellušová Adriana
Kögelová Katarína
Mráz Ondrej
Brisudová Mária
Kultánová Jaroslava
Mráz Ivan
Kajnárová Zuzana
Lazoríková Vilma
Paulinyiová G
Kluknavská Eva
Littvová Zuzana
Rúfusová Stanislava
Zvolený člen hospodárskej a pastoračnej rady má spĺňať tieto podmienky:
a/ Musí byť katolíkom.
b/ Musí mať svoje trvalé bydlisko vo farnosti Liptovský Mikuláš (do farnosti Liptovský Mikuláš nepatrí
územie Podbrezín, Okoličného, Palúdzkej Škorupova a Slnečného raja).
c/ Aktívne sa zúčastňuje na živote farnosti.
d/ Nie je čiastočne ani úplne pozbavený svojprávnosti.
e/ Podľa KKP nie je vylúčený z eucharistického spoločenstva.
f/ Prijal sviatosť birmovania a plní si svoje krstné záväzky.
g/ Vyznačuje sa pevnou vierou, dobrými mravmi a rozumnosťou.
h/ Dovŕšil 18 rokov života.
Voliť môže:
a/ Musí byť katolíkom.
b/ Musí mať svoje trvalé bydlisko vo farnosti Liptovský Mikuláš (do farnosti Liptovský Mikuláš nepatrí
územie Podbrezín, Okoličného, Palúdzky, Škorupova a Slnečného raja).
c/ Nie je čiastočne ani úplne pozbavený svojprávnosti.
d/ Dovŕšil 18 rokov života.
Ako budú prebiehať voľby:
V nedeľu 24. februára budú rozdané volebné lístky po sv. omšiach. Odovzdávať ich budete môcť
počas celého týždňa až do nedele 3. marca do pripravenej volebnej schránky v kostole. V nedeľu 10. marca
budú vyhlásené výsledky volieb.

