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FARSKÉ OZNAMY (20.5.2018 - 27.5.2018)
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

LIPTOVSKÝ
MIKUÁŠ

ONDRAŠOVÁ

CIRKEVNÁ
ZŠ

NEDEĽA
20.5.2018

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
TURÍCE

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

7:00, 9:15

***

6:15, 18:15

***

***

PONDELOK Preblahoslavenej Panny Márie, Matky
21.5.2018
Cirkvi, spomienka
UTOROK
22.5.2018

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
ľub. spomienka

6:15, 18:15

***

7:15

STREDA
23.5.2018

Streda 7. týždňa v Cezročnom období
féria

6:15, 18:15

***

***

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA,
NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA
sviatok

6:15, 18:15

17:00

***

PIATOK
25.5.2018

Piatok 7. týždňa v Cezročnom období
féria

6:15, 18:15

17:00

***

SOBOTA
26.5.2018

Sv. Filipa Neriho, kňaza; spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.

7:00, 18:15

***

***

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

7:00, 9:15

***

ŠTVRTOK
24.5.2018

NEDEĽA
27.5.2018

PO
UT
ST
ŠT
PI
SO

NE

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
6:15
+ Juraj, Zuzana a Eva
PO ***
******
18:15
+ Jozef, Emília a Eleonóra
6:15
+ Anna
UT ***
******
18:15
+ Ján a Mária
6:15
+ Irma
ST ***
******
18:15
poď. za 70. r. ž. Heleny
6:15
BP a zdr. pre Michala
ŠT 17:00 poď. za BP a zdr. rodiny
18:15
+ Peter, Helena a Valéria
6:15
+ kňazi z farnosti
PI 17:00 + František a Mária
18:15
BP a zdr. pre Matúša
7:00
BP a zdr. pre Milana
SO ***
******
18:15
BP a zdr. pre Ivana s rod.
+ Karol, Jozefína, Mária, František a
8:00
za ľud farnosti
7:00
Karol
NE
6:15,9:15
na úmysel celebranta
9:15 + Margita
10:45,18:15

FARSKÉ OZNAMY NA NASLEDUJÚCI TÝŽDEŇ
1. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude vo farskom kostole krátka adorácia.
2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 3.
3. Minulú nedeľu 13.5. bola zbierka na katolícke masmédia. Vyzbieralo sa a odoslalo 922,- €. Za vaše
milodary Pán Boh zaplať.
4. Všetky deti srdečne pozývame na eRko - stretko v sobotu 26.5. o 10:00 hod. do Katolíckeho domu.
5. Spoločenstvo Jeden muž pozýva mužov, ktorí túžia prehĺbiť svoj vzťah s nebeským Otcom už tento
víkend od 25 - 27. 5. do Važca. Viac informácií nájdete na plagáte a internete.
6. Katolícke biblické dielo na Slovensku vás pozýva na Slávnosť Božieho slova, ktorá sa bude konať pri
príležitosti 25. výročia založenia KBD v sobotu 26.5. v Ružomberku. Program slávnosti a spôsob
registrácie nájdete na nástenke a internete.
7. Májové pobožnosti budú v časoch, ako boli ohlásené.
8. Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi bude v nedeľu 10. júna 2018 o 18:00 hod. dejiskom unikátneho
multimediálneho diela o svätom Jánovi Pavlovi II. Toto dielo približuje pontifikát tohto veľkého
pápeža. Vstupenky si môžu záujemcovia zakúpiť v sieti Ticketportal.
9. V Šaštíne sa uskutoční 3. Celoslovenská púť zdravotníckych pracovníkov v dňoch 9. a 10. júna.
Informácie o púti nájdete na nástenke a internete.

MÔJ NEBESKÝ OTEC
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ,
ktorého vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý
vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy
vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Ešte
veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.
Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy,
lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo
počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z
môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je
moje.Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje
vám.“
(Jn 15,26-27;16,12-15 )

Pôsobenie Ducha Svätého vo svojom živote už zakúsil snáď každý. Ak sa nechám ním viesť, ak sa
otvorím pôsobeniu darov a ovocia Ducha Svätého, budem prežiarený láskou, radosťou, pokojom,
trpezlivosťou, zhovievavosťou, dobrotou, láskavosťou, vľúdnosťou, vernosťou, skromnosťou,
zdržanlivosťou, a čistotou. Nedám sa strhnúť hnevom, pomstou, hádkami a neláskou.
Nebude mi zaťažko vrátiť sa domov s úsmevom, aj keď som unavený, vyčerpaný. Deti nebudú pre
mňa len otravné stvorenia, ale s láskou sa im budem venovať. Starých rodičov sa budem snažiť prijať s
trpezlivosťou, i keby som im mal zopakovať jednu vec päťkrát... Nedám sa strhnúť hnevom, pomstou,
hádkami, sebeckosťou, lenivosťou, ale budem sa snažiť priniesť všade kúsok Božej lásky. Takto sa veľmi
konkrétne prejaví ovocie Ducha Svätého v mojom živote. Kto je pre mňa Duch Svätý? Pozorujem jeho
pôsobenie vo svojom živote? Nechávam sa ním viesť?
Duch Svätý, odovzdávam sa Tvojmu pôsobeniu, aby mojím prostredníctvom pocítili Božiu
lásku všetci okolo mňa.
zdroj: zamyslenia+

MISIJNÁ PÚŤ DETÍ V LEVOČI

V sobotu 12. mája prišli na slovenské pútne miesta tisícky detí. eRko – Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí s podporou diecéz zorganizovalo Misijné púte detí v Rajeckej Lesnej, Levoči a
Obišovciach. Do Levoče na Mariánsku horu prišlo viac ako 1000 detí, najmä zo Spišskej diecézy. Jednou z
menej početnejších skupiniek pútnikov bola aj tá naša. Zišli sme sa pod Mariánskou horou a v skupinách
sme putovali k bazilike. Cestou sme sa zastavovali na tvorivých stanovištiach, ktoré nás naladili na tému
DOBROdružstvo pokoJA. Putovanie na horu teda mohli obetovať za to, aby sme sa stali šíriteľmi pokoja.
K šíreniu pokoja sme prispeli aj prakticky - na Levočskú horu sme priniesli so sebou trvanlivé potraviny a
hygienické výrobky pre núdznych v zariadeniach Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach a v Levočskej
charite. Misijná púť detí v Levoči vyvrcholila slávením sv. omše s diecéznym biskupom Štefanom
Sečkom, ktorý nás povzbudil šíriť pokoj medzi našimi najbližšími.
animátori a deti eRka

BRAČEK
Jedna mladá matka čakala svoje druhé dieťa. Keď sa dozvedela, že to bude dievčatko, učila svojho
prvorodeného, ktorý sa volal Miško, priložiť hlávku na oblé bruško a spolu s ňou spieval uspávanku
sestričke, ktorá sa mala narodiť. Pesnička, kde sa spievalo „Spi dieťatko, zavri očká…“ sa chlapčekovi
veľmi páčila a spieval ju vždy niekoľkokrát.
Pôrod však nastal predčasne a bol komplikovaný. Novorodené dievčatko museli dať do inkubátora,
lebo potrebovalo mimoriadnu starostlivosť. Rozochvených rodičov pripravili na najhoršie: ich dieťatko má
minimálnu šancu na prežitie. Malý Miško ich prosíkal: „Chcem ju vidieť! Ja ju musím vidieť!“
Po týždni sa stav dievčatka ešte zhoršil. Vtedy sa mama odhodlala vziať Miška na jednotku
intenzívnej starostlivosti pre novorodencov. Jedna zdravotná sestra sa jej v tom pokúsila zabrániť, ale žena
neustúpila a priviedla chlapca k postieľke pokrytej hadičkami a drôtikmi, na ktorej maličká bojovala o svoj
život. Pri postieľke svojej sestričky Miško inštinktívne sklonil tvár k tváričke bábätka a začal potichu
spievať: „Spi dieťatko, zavri očká…“.
Dieťatko okamžite zareagovalo. Začalo pokojne a pravidelne dýchať. So slzami v očiach mu mama
povedala: "Pokračuj, Miško, len spievaj!” Chlapček pokračoval. Dievčatko pohlo drobnými rúčkami.
Mama a otec plakali a smiali sa súčasne, zatiaľ čo zdravotná sestra s otvorenými ústami hľadela na
scénu, ktorá sa tu odohrávala, a nemohla uveriť vlastným očiam.
O niekoľko dní mama priniesla maličkú v náručí domov. Miško hlučne prejavoval svoju
radosť. Lekári v rozpakoch ťažko hľadali slová vysvetlenia. Mama a otec vedeli, že to bol jednoducho
zázrak. Zázrak lásky staršieho brata k očakávanej sestričke.
Bruno Ferrero

MY KRÁČAME S RADOSŤOU ZA PÁNOM JEŽIŠOM…

Na cestu prípravy k prvému stretnutiu s Ježišom v Eucharistii, vykročili deti našej farnosti
v septembri. Teoretickou prípravou v škole na hodinách náboženstva, s pomocou pani katechétiek a pána
kaplána, spoznávali základné modlitby, pravdy viery a učili sa žiť podľa Desatora. Stretávali sa aj v nedeľu
na svätých omšiach za účasti detí.
Účasť na svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky si horlivo zapisovali a podpisom kňaza
potvrdzovali do kartičiek.
Bezprostredná príprava k prvému svätému prijímaniu začala po Veľkonočných sviatkoch
spoločnými stretnutiami a nácvikmi. Spoločenstvo prvoprijímajúcich detí našej farnosti tvorilo 35 detí zo
štyroch mikulášskych základných škôl: ZŠ M.R. Martákovej, ZŠ Čsl. Brigády, Evanjelickej ZŠ a ZŠ
Apoštola Pavla. Cieľom spoločných stretnutí bolo vytvoriť jedno spoločenstvo detí, ktoré svojou účasťou
a zapojením sa do liturgie svätej omše, prispejú k dôstojnému priebehu slávnosti.
Spoločná príprava detí vrcholila v sobotu dopoludnia, prvým prijatím sviatosti zmierenia.
A nastal deň s veľkým D - slávnosť prvého svätého prijímania, v siedmu veľkonočnú nedeľu 13.
mája 2018.
Krásny slnečný deň a usmiate deti, oblečené v bielom, vyjadrovali radosť čistých detských srdiečok
a očakávanie tej najdôležitejšej návštevy.
Pol hodinu pred svätou omšou - spoločný nástup vo farskej záhrade, slávnostný sprievod do kostola
a dôstojné prežitie svätej omše s aktívnou účasťou detí pri čítaniach, speve, prinášaní obetných darov
a prvé prijatie živého Pána Ježiša v Eucharistii.
Po svätej omši nasledovalo rozdanie pamätných listov a darčekov, spoločná fotografia, fotky
s rodinou a pokračovanie slávnosti v rodine pri spoločnom obede.
Veríme, že v srdciach detí ostane krásna spomienka na túto jedinečnú udalosť v ich živote. Kiežby
svojim životom viery a pravidelným prijímaním sviatostí, boli aj naďalej na radosť Pánu Bohu, rodičom
a Cirkvi.
-zu-

