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FARSKÉ OZNAMY (22.4.2018 - 29.4.2018)
4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

LIPTOVSKÝ
MIKUÁŠ

ONDRAŠOVÁ

CIRKEVNÁ
ZŠ

NEDEĽA
22.4.2018

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

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

7:00, 9:15

***

18:15

***

***

PONDELOK Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
23.4.2018
spomienka
UTOROK
24.4.2018

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli
féria

18:15

***

7:15

STREDA
25.4.2018

SV. MARKA, EVANJELISTU
sviatok

18:15

17:00

***

ŠTVRTOK
26.4.2018

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli
féria

18:15

***

***

PIATOK
27.4.2018

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli
féria

18:15

17:00

***

SOBOTA
28.4.2018

Sobota po 4. veľkonočnej nedeli, féria
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.

18:15

***

***

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

7:00, 9:15

***

NEDEĽA
29.4.2018

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO

18:15

+ Klára, Ján, Vladimír a Ján

PO

***

******

UT

18:15

+ kňaz Michal Vitkovský

UT

***

******

ST

18:15

+ Štefan, Mária, Milan a Anna

ST 17:00 + kňaz Michal Vitkovský

ŠT

18:15

poď. za 70 r. ž. Emílie

ŠT

PI

18:15

BP a zdr. pre Jarmilu s rod.

PI 17:00 + Štefan a Božena

SO

18:15

poď. za 85. r. ž. Ireny

SO ***

9:15

za ľud farnosti

NE 6:15,8:00
na úmysel celebranta
10:45,18:15

***

******

******

7:00 + Michal a Anna
NE

9:15 + Viktor, Mária, Vendelín a Jozef

FARSKÉ OZNAMY NA NASLEDUJÚCI TÝŽDEŇ
1. Dnes 22.4. bude nácvik detí na 1. sv. prijímanie po detskej sv. omši o 10:45 hod. vo farskom
kostole. Na budúcu nedeľu 29.4. bude nácvik po detskej sv. omši o 10:45 hod. Účasť je nutná.
2. Dnes 22.4. je zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
3. V pondelok 23.4. bude pokračovať maľovanie farského kostol. Z toho dôvodu celý týždeň ranné sv.
omše nebudú a večerné sv. omše budú v Katolíckom dome na poschodí vo Veľkej zasadačke do
štvrtka. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.
4. Vedomostné skúšky detí na 1. sv. prijímanie budú v pondelok 23.4. od 16:00 do 17:30 hod. pre školy
ČS brigády a Márie R. Martákovej a v utorok 24.4. od 16:00 do 17:30 hod. pre školu Apoštola Pavla a
Evanjelickú ZŠ na farskom úrade. Prosíme, aby deti prišli v doprovode jedného rodiča a priniesli so
sebou kartičku s pečiatkami.
5. Prosíme vás, osobitne rodičov prvoprijímajúcich deti, o pomoc pri upratovaní farského kostola po
maľovaní vo štvrtok o 16:00 hod. Vopred ďakujeme.
6. Upozorňujeme, že eRko - stretko v sobotu 28.4. nebude.
7. Pozývame vás na 14. rozhlasovú púť Rádia LUMEN do Krakova, ktorá sa uskutoční v sobotu 5.
mája. Hlavným celebrantom bude košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Kto má záujem,
nech sa zapíše do 27. apríla na pripravený papier. Bližšie informácie nájdete na plagáte.
8. Pozývame všetky deti i mladých na letný eRko tábor pre deti od 2. po 9. ročník ZŠ. Tábor sa
uskutoční v Rekreačnom stredisku Provida v Jakubovanoch od 9. do 14. júla. Prihlášky sú k
dispozícii na stolíku. Bližšie informácie aj o cene tábora nájdete na prihláškach. Animátorom pomôžete
s prípravou, ak prejavíte záujem čím skôr.

JEDINÝ SPASITEĽ
Dnešné texty sú pre mňa nesmierne oslobodzujúce. Vnímam, že len Ježiš je Spasiteľ, on jediný. A k
tomu skvelý spasiteľ – je totiž dobrý. Navyše dobrý pastier. Čo to všetko pre nás znamená?
Skúsim to uviesť na príklade z tohto týždňa. Mali sme raz večer návštevu, po ktorej nám s
manželkou ostalo pár úmyslov na modlitbu príhovoru. Hneď potom som ešte pracovne zapol počítač a
našiel som tam aj súkromný e-mail s naliehavou prosbou o pomoc a modlitbu. A navyše sme večer s
manželkou konštatovali, že nás chytila nejaká viróza. Keď som si to všetko pred spaním sumarizoval,
objavil sa mi v srdci verš, ktorým sa končí dnešné prvé čítanie. Sú to slová apoštola Petra: „V nikom inom
niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení" (Sk 4, 12).
Tento verš je jeden z prvých, ktoré som sa pred 37 rokmi učil naspamäť. A v ten večer mi priniesol (znova)
úľavu a spočinutie v Bohu. Znova som zakúsil, že mojou úlohou je prijímať život tak, ako prichádza, a stáť
pri Bohu. Ostatné je jeho starosť.
Nie, to nie je pasivita. To je dôvera. Neznamená to, že sa nebudem liečiť, neznamená to, že sa
nebudem naliehavo a vytrvalo modliť. V tomto kontexte mi prichádza na um moja staručká svokra, ktorá
už pol roka leží – spoľahnutie sa na Boha znamená aj to, že sa o ňu ochotne staráme, že k nej v noci
vstávame, hľadáme cesty, ako je uľahčiť v jej utrpení. No v tom všetkom vieme, že nie my sme
záchrancovia (spasitelia). Jediný Záchranca, jediný Uzdravovateľ, jediný Spasiteľ je Ježiš. My len máme
podiel na jeho diele. A práve toto vedomie nám umožňuje dôverovať mu v každej situácii, radostnej i
bolestnej.
Veríme totiž, že Ježiš nás ako Pastier vedie vždy po správnych chodníkoch. A keďže je navyše
dobrý, obrovské množstvo práce vykoná za nás. My nemáme ani predstavu, koľko pokušení, koľko bojov,
koľko prekážok, koľko pádov odstráni z našej cesty, len aby sme sa mu nestratili. A to, čo dovolí ako boj,
ako skúšku, dokonca aj ako zlyhanie, je len preto, aby sme rástli v láske a dôvere k nemu.
Nech je pre teba táto nedeľa a aj zvyšok života cestou plnou dôvery. Máš dobrého Spasiteľa.
Dobrého Záchrancu. Dobrého Uzdravovateľa. Dobrého Pastiera. Tak sa neboj. I keby si išiel tmavou
dolinou... Lebo si Božie dieťa! A Boh je skvelý otec. My sme toho svedkami.
zdroj: dcza.sk
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ĎAKOVNÝ LIST NA NEDEĽU DOBRÉHO PASTIERA
Drahí spolubratia v kňazskej službe,
milovaní bratia a sestry!
Štvrtá veľkonočná nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera a zároveň je Svetovým dňom
modlitieb za kňazské a rehoľné povolania. Je to príležitosť aj pre nás v kňazskom seminári, aby sme
sa zo srdca poďakovali za vaše modlitby a obety, ktorými sprevádzate našich seminaristov.
V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa na kňazstvo pripravuje
36 seminaristov. Do prvého ročníka sa hlási 10 nových uchádzačov a v júni budú vysvätení
4 novokňazi a 8 diakoni. Prosím vás o modlitby za nich.
Táto nedeľa je tiež príležitosťou zamyslieť sa nad pastoračným štýlom Ježiša Krista. On
v dnešnom evanjeliu sám seba nazýva dobrým pastierom, ktorý pozná svoje ovce a je ochotný aj svoj
život položiť za ovce. Na začiatku takého pastoračného štýlu stojí vždy pozvanie počúvať, rozlišovať
a žiť povolanie od Pána, ako o tom píše Svätý Otec František v posolstve na dnešný deň. Prosme za
všetkých mladých ľudí, aby vedeli počúvať, čo im Pán v hĺbke srdca hovorí, aby mali záľubu
v kontemplácii a modlitbe. Rovnako prosme, aby dokázali v pravde rozlíšiť k čomu ich Pán skutočne
volá, aký má s nimi zámer, a aby sa nebáli vziať na seba aj riziko voľby. Pán povoláva mladých
v každej dobe, aj v tej dnešnej, aby ho nasledovali. Mnohí však váhajú, pretože sa boja svojich limitov
a hriechov, myslia si, že nie sú dostatočne dokonalí na to, aby veľkodušne odpovedali na Božie
volanie a s otvoreným srdcom poslúchli Pánov hlas.
Vzor Dobrého pastiera, ktorý vidíme v Ježišovi Kristovi, môžeme vidieť aj v mnohých verných
kňazoch. Preto je potrebné aj na nich myslieť v dnešný deň a ďakovať Bohu za nich, lebo sú v tomto
svete láskou Ježišovho srdca, ako hovoril sv. Ján Mária Vianney.
Preto vás, drahí bratia a sestry, prosím, aby ste aj naďalej pamätali hlavne pri eucharistických
adoráciách na kňazov a seminaristov a vyprosovali nové kňazské povolania. Tak budete napĺňať aj
svoje kresťanské povolanie.

V modlitbách spojený

Peter Majda,
rektor kňazského seminára

OBRAZ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Obraz spĺňa v úcte k Božiemu milosrdenstvu dvojakú
úlohu. Prvá z nich bola definovaná v zjavení z prvej polovice
roku 1934. V ňom sám Ježiš nazval obraz nástrojom, pomocou
ktorého môžu ľudia čerpať z prameňou milosrdenstva. Obraz je
zároveň, ako to bolo vyjadrené v zjavení z decembra 1935,
prostriedkom, ktorým sám Ježiš udeľuje milosti.
Druhú úlohu obrazu ukázal Kristus v zjavení z 24.októbra
1936, v ktorom definoval obraz ako znamenie pripomínajúce
ľuďom požiadavku dôvery a konanie skutkov milosrdenstva. Tak
obraz Božieho milosrdenstva tvorí vizuálny obsah a predstavuje
celú úctu k Božiemu milosrdenstvu. Prax činného milosrdenstva
sa môže realizovať trojakým spôsobom, ako pri inej príležitosti
definoval Spasiteľ. Sú to čin, slovo, a modlitba.
Ježišove slová o obraze, ktorý má pripomínať požiadavky
jeho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je
mŕtva, poukazujú na slová z Listu sv. Jakuba : „… čo osoží, keď
niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky?“

DEJINY OBRAZU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Ťažké začiatky
Zjavením 22. februára 1931 v Plocku sa začalo uctievanie Božieho milosrdenstva. Vtedy Ježiš
poveril Faustínu namaľovať obraz, ktorý sa mal uctievať na celom svete a mal byť totožný s detailmi
videnia. Nebola to ľahká úloha. Ježiš jej dal vedieť, že chce, aby obraz, o ktorom vravel, bol namaľovaný
štetcom a posvätený na Druhú veľkonočnú nedeľu, čiže v zamýšľaný sviatok Božieho milosrdenstva.
Keď svätica nevedela, čo ďalej robiť, vybrala sa k predstavenej Róze Klobukowskej. Keď k nej
pristupovala, tíško povedala: „Pán Ježiš mi prikázal vidieť ho v predstavených“, potom rozprávala o
zjavení a žiadosti Pána Ježiša namaľovať obraz s nápisom „Ježišu, dôverujem v Ti!“ Sestra Róza nebrala
tieto slová vážne, ale predsa len jej dala štetec, plátno a povedala: „Dobre, sestra, maľuj!“ a na potvrdenie
nadprirodzenosti zjavenia žiadala nejaký znak.
Sestra Faustína sa pokúšala naskicovať obraz, ale bez väčšieho úspechu. Deti z okolia vtedy
postávali naproti oknám sestier a videli, ako z jedného z nich vychádzajú lúče. Bolo to okno sestry
Faustíny. Ostatné rehoľníčky situácia znepokojila, vybrali sa teda za predstavenou a prosili, aby zasiahla.
Keď išla v novembri 1932 na tretiu probáciu do Varšavy, predniesla matke generálnej predstavenej (teraz
osobne) žiadosť Pána Ježiša. Predstavená však aj teraz prijala Faustínine slová skepticky.
V ustavičných útrapách, nenachádzajúc pochopenie ani u predstavených, ani u spovedníkov,
zmietaná neistotou, že to všetko je mam a výmysel, a z druhej strany ustavične vnútorne poháňaná,
nevedela Faustína, čo si ďalej počať. Vnútorne rozorvaná začula vo Veľkom pôste roku 1933 z úst
Spasiteľa dramatické slová napomenutia. Chcela síce poslúchnuť Božiu vôľu, ale mučená ťažkosťami sa
rozhodla, že pri spovedi pred večnými sľubmi poprosí spovedníka o uvoľnenie z povinnosti maľovať
obraz. Spovedník, ktorým bol o. Józef Andrasz SJ, ju nielenže nezbavil zverenej úlohy, ale jej aj zakázal
odkloniť sa od vnútorných vnuknutí.
zdroj: boziemilosrdenstvo. sk

