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FARSKÉ OZNAMY (18.11.2018 - 25.11.2018)
33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

LIPTOVSKÝ
MIKUÁŠ

ONDRAŠOVÁ

CIRKEVNÁ
ZŠ

NEDEĽA
18.11.2018

33. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

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

7:00, 9:15

***

6:15, 17:00

***

***

PONDELOK Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období
19.11.2018 féria
UTOROK
20.11.2018

Utorok 33. týždňa v Cezročnom období
féria

6:15, 17:00

***

7:15

STREDA
21.11.2018

Obetovanie Panny Márie
spomienka

6:15, 17:00

17:00

***

ŠTVRTOK
22.11.2018

Sv. Cecílie, panny a mučenice
spomienka

6:15, 17:00

***

***

PIATOK
23.11.2018

Piatok 33. týždňa v Cezročnom období
féria

6:15, 17:00

17:00

***

SOBOTA
24.11.2018

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a
spoločníkov, mučeníkov, 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
25.11.2018
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34. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
KRISTA KRÁĽA

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
6:15
BP a zdr. pre Annu s rod.
PO ***
******
17:00
+ Vladimír, Elena, Ivan a Eduard
6:15
+ Helena
UT ***
******
17:00
+ Vladimír, Ladislav a Mária
6:15
+ Emil, Anna, Mária a František
ST 17:00 + Milan a Viera
17:00
+ František, Ján a Jozefína
6:15
+ Albín
ŠT ***
******
17:00
+ Boris a Peter
6:15
+ Anton, Alžbeta, Anton a Vilma
PI 17:00 BP a zdr. pre Annu s rod.
17:00
poď. za 65. r. ž. Miroslava
7:00
za obrátenie hriešnikov
SO ***
******
17:00
BP a zdr. pre Eriku
9:15

za ľud farnosti

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

7:00 + Alojz, Margita a Cyril
NE

9:15 + Alojz a Mária

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

5.

6.

7.

8.

O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 5.
V utorok 20.11. bude pokračovanie Náboženstva pre dospelých po večernej sv. omši na fare.
Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 16:30 hod. do sv. omše.
V sobotu a v nedeľu sa uskutoční predstavenie Legenda o zakliatom meste v Dome kultúry v
Liptovskom Hrádku. Informácie o cene a čase nájdete na plagáte. Vstupenky si počas týždňa môžete
zakúpiť v náboženskej predajni Charitas.
Na budúcu nedeľu Krista Kráľa sa v našich kostoloch bude konať obnova zasvätenia ľudského
pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu,
Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Snúbenci, ktorý chcú v priebehu roka 2019 a začiatkom roka 2020 uzavrieť sviatosť manželstva,
nech absolvujú Kurz prípravy na manželstvo. Informácie o obsahu, termínoch a miestach v rámci
Spišskej diecézy nájdete na plagáte alebo na internete www. domanzelstva.sk pre celé Slovensko. Na
kurze zažijete spoločenstvo manželov i snúbencov a dozviete sa viac o sebe a o svojom vzťahu.
Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi organizuje v dňoch 17. - 25. novembra Týždeň
pomoci prenasledovaným kresťanom, ktorým sa zároveň otvára kampaň POMOC PRE SÝRIU. V
rámci tohoto týždňa bude dňa 27. novembra vo farskom kostole v Ružomberku o 16:00 hod. celebrovať
sv. omšu sýrsky katolícky arcibiskup Mons. Antoine Chahda z Aleppa. Po svätej omši formou
prezentácie bližšie priblíži život kresťanov v Sýrii. Na stretnutie s arcibiskupom zo Sýrie všetkých
srdečne pozývame.
Prosba diecézneho biskupa Štefana Sečku: Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresťania v
Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Najnovším príkladom je kauza
manželky a matky dvoch detí Asie Bibi, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v
Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina bola nútená emigrovať do
zahraničia. Rôzne mimovládne organizácie aj niektoré vlády sa snažia dostať Asiu Bibi mimo krajinu,
ale nedarí sa to kvôli reakcii extrémistov v posledných dňoch. Kresťania v Pakistane prosia o
modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení, posilu v rozhodnutí
vyznávať Ježiša Krista a jeho evanjelium.

ŽIVOT S KRISTOM
Ježiš povedal svojim učeníkom: „V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj
jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať
na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán
sveta, od kraja zeme až po kraj neba. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne
a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo
dvermi. Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú,
ale moje slová sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba
Otec.“ (Mk 13, 24-32)
Nie je pre mňa dôležité poznať presný dátum Ježišovho príchodu na konci čias. Dnes ma Ježiš
vyzýva svojím slovom poznať a uistiť sa o tom, či som pripravený na osobné stretnutie sa s Bohom. Kedy
skončím svoju pozemskú púť, to vie iba Boh. Koľko na tomto svete budem žiť, 20, 30, 40, 50, 60... alebo
100 rokov? Možno stojí za uváženie, čo by som mal napraviť a zmeniť vo svojom živote, keby som sa
dozvedel, že dnes žijem svoj posledný deň. Je najideálnejšie z hľadiska získania večného života, aby som
sa denne usiloval tak žiť, žeby sa postupne môj život tak prepojil s Božím, že budem pokojný a vyrovnaný,
i keby sa dialo okolo mňa čokoľvek. K tomu zaručene pomôže každodenné spytovanie svedomia, počas
ktorého prejdem v duchu prežitý deň a zisťujem, či v mojom srdci nie je niečo alebo niekto, kto by ma z
reality večnosti mohol vylúčiť.
Pane, pomôž mi v snahe očisťovať si srdce ľútosťou.
zdroj: zamyslenia+

25 ROKOV FARSKEJ CHARITY V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
Farská charita pri kostole svätého Mikuláša sa začala konštituovať už v roku 1992. Vytvorila sa
skupina ľudí, ktorí mali záujem o dobrovoľnú charitatívnu činnosť. Tvorili ju hlavne zdravotníci a učitelia.
Spočiatku sme nemali ani predstavu ako má jej činnosť vyzerať. Vedeli sme len, že ide o službu lásky k
blížnemu. Začínali sme pomocou v rodinách, kde boli ťažko chorí. Pomoc spočívala v upratovaní, kúpaní
chorých, robený nákupov, sprevádzanie do kostola, vybavovanie liekov, doučovanie slabších žiakov a pod.
Takto sme vytvárali podhubie pre vytvorenie opatrovateľskej služby v domácnostiach.
V roku 1993 na jar sme podali oficiálnu prihlášku na zriadenie farskej Charity a súčasne už bola
rozbehnutá opatrovateľská služba v rodinách, ktorej prvou vedúcou bola sestra Alojzia. Vypomáhali sme
opatrovateľskej službe počas dovoleniek alebo PN opatrovateliek s donáškou obedov a tiež sme sa starali o
svojich klientov.
V roku 1995 sme začali so zberom a pravidelným výdajom šatstva, pripravovali sme aj burzu s
ošatením a zarobili sme prvé peniaze, za ktoré sme pripravili a zorganizovali stretnutie našich detí s deťmi
z detského domova z Liptovského Jána. V tej dobe našu charitu tvorilo 13 dobrovoľníkov.
Ďalšie peniaze sme sme získali výrobou a predajom vianočných ozdôb. Pred Vianocami sme pozvali
ľudí zo sociálne slabých rodín a odovzdali sme im prvé balíčky so šatstvom a potravinami. V tomto období
sa už začínajú o našu pomoc uchádzať aj bezdomovci, pomáhali sme oblečením a potravinami. V roku
1999 sme urobili zbierku posteľného prádla a pracovného oblečenia pre inštitút Krista kráľa v Žakovciach.
Pre deti z detského domova v Kráľovej Lehote sme opakovane urobili zbierku hračiek a finančne sme
prispeli na plienky.
V roku 2000 sme sa presťahovali do Katolíckeho domu. Naďalej sme pokračovali a stále
pokračujeme vo svojej doterajšej činnosti: vydávame šatstvo každý utorok, navštevujeme sociálne slabé
rodiny, ktorým pomáhame potravinami a finančnými príspevkami, pomáhame pri opatrovaní starých a
chorých v rodinách, podávame polievky pre bezdomovcov.
V roku 2005 sme spolu so sestrou Júliou pripravili v októbri, v rámci mesiaca úcty k starým a
chorým ľuďom po udelení sviatosti pomazania chorých, agapé. Podieľali sme sa na príprave pohostenia aj
po odpustovej slávností na svätého Mikuláša. V týchto tradícia pokračujeme doteraz. Starali sme sa aj o
hroby našich bývalých klientov, o ktoré sa nemal z ich rodín kto postarať.
Od roku 2006 každú zimu varíme polievky pre bezdomovcov spolu s Červeným krížom.
Udržiavame kontakty aj s našou cirkevnou základnou školou apoštola Pavla, kde je tiež hodne deti zo
sociálne slabých rodín, ktoré podporujeme hlavne príspevkami na školské potreby a na Vianoce pripravuje
pre nich balíčky. Rovnako prispievame aj ostatným sociálne slabým rodinám, ktoré máme v našej
evidencii. Finančné prostriedky získavame výrobou a predajom venčekov na Kvetnú nedeľu, výrobou a
predajom adventných vencov a s milodarov dobrodincov.
Neviem, či sa mi podarilo zachytiť všetku našu činnosť, no na tom nezáleží. Dôležité je, že Nebeský
Otec o nás všetko vie a my mu ďakujeme, že sa nám dostalo tej veľkej milosti byť robotníkmi v jeho
vinici. A tiež Duchu Svätému, že nás vedie.
koordinátorka FCH Ľ. Vatrálová

NESMA WAEL - EGYPT
Volá sa Nesma Wael, má 13 rokov a pred kostolom jej zastrelili mamu.
V plnej rýchlosti sa rútil po uliciach južného káhirského
predmestia Helwan. Pred koptským Kostolom sv. Menasa mu
koleso motocykla nabehlo na výmoľ. V okamihu bol po
niekoľkých kotrmelcoch na zemi. Dotlčený, ale živý.
Trinásťročná Nesma Wael kráčala domov so svojou
sesternicou a mamou. Bohoslužby sa skončili pred desiatimi
minútami, ľudia sa rozchádzali.
„Mama ho zbadala prvá. Inštinkt ju hnal, bola predsa
zdravotná sestra. My sme bežali za ňou.”

„Ježišu Kriste, pomôž! Ste v poriadku?” hodila sa k nemu na zem tridsaťdvaročná Nermeen Sadiq.
Všetko sa udialo skôr, ako by mohol ktokoľvek zareagovať. Tvár sa jej zaborila do prachu na ceste,
telo sa zalialo krvou. Automatická zbraň, ktorú skrýval pod vestou, bola chladná a nemilosrdná.
„Boli sme od útočníka len pár metrov. V poslednej chvíli sa nám v hrôze podarilo zabuchnúť za
sebou dvere obchodu, pri ktorom sa to stalo. Pokladníčka nás ukryla za veľké chladiace boxy. Videli sme,
ako nás … on, ten so zbraňou … hľadá. Nevidel nás. Otočil sa a v zúrivosti vystrelil ešte raz na mamu …
Potom nám zmizol z dohľadu.”
V to decembrové poludnie, tri dni pred novým rokom 2018, nakoniec smerovali k smrti. K
jedenástim neľútostným popravám nevinných. Vlastne „vinných” – svojou vierou.
„Kričala som z plného hrdla, kričala som o pomoc, kľačala som pri mame. Naokolo bolo plno ľudí,
ale nikto sa mamy ani nedotkol, nechali ju ležať v krvi. Kričala som, a nikto ma nepočul.”
Sanitka napokon dorazila, ale ani lekár a záchranári ťažko zranenej Nermeen nepomohli – nemali
povolenie od bezpečnostných zložiek, ktoré sa v tej chvíli pokúšali zlikvidovať strieľajúceho teroristu na
motorke a jeho spoločníka.
„Neboj sa, som pri tebe… Len poslúchaj ocka a daj pozor na Karen,” zmohla sa Narmeen ešte na
pár slov. Okolo zúril chaos, mŕtvych pred kostolom pribúdalo.
Nermeen Sadiq ležala bezmocná na ulici ešte hodinu. Záchranári ju napokon naložili do sanitky, ale
cestou sa zastavili na policajnej stanici spísať zápisnicu. Odtiaľ už cesta neviedla so nemocnice. Viedla do
márnice…
„Vinný je nielen terorista, vinní sú aj záchranári, aj policajný dôstojník – nechali ju zomrieť,
vykrvácať. Napriek obrovskej bolesti v srdci – mama mi nekonečne chýba – pociťujem radosť, hrdosť.
Moja mama totiž umrela ako mučeníčka a ja sa už viac teroristov nebojím. Celý ten čas som bola pri nej a
nič sa mi nestalo, nebola som ani len zranená. Bola to Božia vôľa, Boh si vybral práve ju, aby šla do neba.
Naše životy sú v Božích rukách a my sa musíme držať svojej viery.”
zdroj: acn-slovensko.org

MODLITBA ZA PRENASLEDOVANÚ CIRKEV
Všemohúci a večný Bože, Otče, ktorý si na nebesiach!
Ty zhromažďuješ Cirkev zo všetkých národov. Prostredníctvom svojho Syna a mocou Svätého
Ducha sa stala sviatosťou spásy pre každého človeka na tejto zemi. Preto ťa prosíme, milosrdný Otče,
posilňuj našich bratov a sestry prenasledovaných pre svoju vieru. Obdaruj ich svojou blízkosťou a dovoľ
im pocítiť tvoju prítomnosť. Naplň ich svojím Svätým Duchom, Božím Tešiteľom a Oporou. Vypočuj ich
hlasné prosby a uľahči im trápenie.
Ponáhľaj sa im na pomoc. Osloboď ich od súženia a násilia. Vyveď ich zo žalárov. Vytrhni ich z rúk
protivníkov a prenasledovateľov. Chráň ich pred nepriateľmi. Pane, buď ich silou a ochranným hradom.
Od prvých dní však tvoja Cirkev zažíva odpor, odmietanie, nenávisť a smrteľné násilie. Svedkov viery a
mučeníkov, ktorí pre odvahu vyznať vieru a kresťanský spôsob života museli rátať s vylúčením a
prenasledovaním, bolestivým utrpením alebo dokonca smrťou, sú nespočetné zástupy. Prenasledovateľom
však daj milosť obrátenia.
Ale tam, kde je sila nepriateľa nepremožiteľná a smrteľný osud neodvratný, daruj svojim svedkom
silu vydať svedectvo a tichú radosť z toho, že môžu spojiť svoju životnú obetu s obetou tvojho Syna na
kríži. Naplň ich neochvejnou nádejou na vzkriesenie a večný život s tebou.
Milosrdný Otče, poteš aj príbuzných a pozostalých obetí. Naplň ich dôverou, že opäť uvidia svojich
drahých v sláve tvojho kráľovstva.
Tým, ktorí ochabli a zapreli svoju vieru, však daruj odvahu hľadať u teba odpustenie a silu odpustiť
sebe samým. Zmiluj sa nad nimi a obdaruj ich svojou blízkosťou, aby neupadli do zúfalstva, ale pevne sa
držali teba a tak našli naplnenie svojho života.
O to ťa prosíme skrze Ježiša Krista, tvojho Syna, nášho Pána, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v
jednote so Svätým Duchom po všetky veky vekov. Amen.
zdroj: acn-slovensko.org

