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FARSKÉ OZNAMY (19.8.2018 - 26.8.2018)
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20. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

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

7:00, 9:15

***

6:15, 18:15

***

***

PONDELOK Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
20.8.2018
spomienka
UTOROK
21.8.2018

Sv. Pia X., pápeža
spomienka

6:15, 18:15

***

***

STREDA
22.8.2018

Panny Márie Kráľovnej
spomienka

6:15, 18:15

17:00

***

Štvrtok 20. týždňa v Cezročnom období
féria

6:15, 18:15

***

***

PIATOK
24.8.2018

SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA
sviatok

6:15, 18:15

17:00

***

SOBOTA
25.8.2018

Panny Márie v sobotu, ľub. 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
23.8.2018

NEDEĽA
26.8.2018
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21. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
6:15
BP a zdr. pre rodinu
PO ***
******
18:15
+ Miroslav, Mária, Marta, Anna, Alžbeta
6:15
BP a zdr. pre rodiny
UT ***
******
18:15
+ Ján, Anna a Jozef
6:15
+ František a Štefánia
ST 17:00 + Tibor
18:15
BP a zdr. pre Annu s rodinou
6:15
+ Vladimír
ŠT ***
******
18:15
+ Elena, Ján a Eva
6:15
+ Rozália a Ladislav
PI 17:00 + Janka
18:15
BP a zdr. pre Pavla a Máriu
7:00
+ Emil a Božena
SO ***
******
18:15
+ Ján a Anna
9:15

za ľud farnosti

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

7:00 + Milan a Gabriela
NE

9:15 + Juraj, Anna a Miroslav

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. 4.
3. Ružencové spoločenstvo organizuje púť na poľské pútnické miesta Zakopané a Ludžmierz dňa 8.
septembra (sobota). Členovia svoju účasť môžu zapísať v sakristii do pondelka 20.8.
4. V sobotu 25.8. sa uskutoční Medzinárodný pútnický deň - obetovaný za matky. Ide o projekt
MARIÁNSKA CESTA, ktorý má symbolický prepojiť Czestochowu a Medžugorie. Pozývame Vás na
úsek Kvačany - Liptovské Sliače (26 km). Púť začne o 07:00 hod pred kostolom v Kvačanoch. Z L.
Sliačov budú pútnici prevezení do Kvačian na večernú sv. omšu. Prihlásiť sa možno ešte dnes 19.8.
(nedeľa) na mailovej adrese: fukvacany@citycom.sk.
5. Na mariánskom pútnickom mieste v Litmanovej sa bude konať stretnutie mám z Modlitieb matiek
zo Spišskej diecézy. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 25.8. od 10:00 do 18:00 hod. Organizátorky
stretnutia všetkých srdečne pozývajú.
6. Na budúcu nedeľu 26.8. je v našej farnosti celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Sviatosť bude
vyložená po sv. omši o 10:45 hod. a odloženie bude večer pred sv. omšou o 18:00 hod. Na stolíku v
strede kostola nájdete papier, na ktorý sa môžete zapísať, aby bol stále niekto prítomní pred Sviatosťou
Oltárnou.
7. 1. septembra sa uskutoční blahorečenie Anny Kolesárovej. Organizátori blahorečenia odkazujú, že
na slávnosť môže prísť každý, aj tí, ktorí sa nezaregistrovali cez prihlasovací formulár a vstup je voľný,
nie je potrebný žiadny lístok/vstupenku. Organizačné pokyny, orientačnú mapu okolia i samotného
štadióna nájdete na webstránke www.annakolesarova.sk.
8. Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí. Časopis poskytuje deťom (mladším žiakom) kvalitné a zaujímavé
texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si
kresťanský životný štýl. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom
internetu alebo na telefónnom čísle. Kontakty nájdete na plagáte.

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA
•

Michal Oravec, syn Jána a Anny rod. Chlepkovej, bývajúci v Trstenom
a Marta Jurinová, dcéra Martina a Marty rod. Rakovej bývajúca v Liptovskom Mikuláši (1x).
• Pavol Klukán, syn + Miroslava a Emílie rod. Raždíkovej, bývajúci v Dlhom Poli
a Karin Benecová, dcéra + Mária a Marty rod. Babinskej bývajúca v Liptovskom Mikuláši (2x).

ČO JE ROZUMNÉ?
Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil
z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý
ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou
a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im
povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna
človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo
a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje
telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý
Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten
chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je
tento chlieb, bude žiť naveky.“(Jn 6, 51-58)
V súvislosti s kurzom o Eucharistii, ktorý nám Cirkev ponúka počas týchto prázdninových nedieľ,
mi dnes prichádza na um jedno upozornenie: nebuďme detinskí či nerozumní (Prís 9, 6; Ef 5, 17). Lebo
našou úlohou nie je špekulovať nad Eucharistiou, ale ju prijímať. Je totiž pre nás zárukou večného života.

Chceš večne žiť? Vedci vymýšľajú spôsoby, ako predĺžiť ľudský život – liekmi, transplantáciami,
genetickými manipuláciami... No predstav si, že život, ktorý žiješ teraz, by sa mal žiť ešte takých 200-300
rokov. Chytá ma des pri takej myšlienke. Keď to zoberiem humorne, každý deň si ráno aj večer umývať
zuby ďalšie dlhé roky sa mi nechce. Nieto pracovať v pote tváre...
Chceš večne žiť? Boh aj tebe ponúka večný život, v ktorom už nebude bolesti ani náreku... Dáva k tomu
jednu jedinú podmienku – prijímať jeho telo a krv. Aby nám to nebolo odporné, dáva sa nám pod
spôsobom chleba a vína, teda niečoho, čo je pre nás ako pokrm a nápoj prirodzené. Chce to len vieru, že
Boh je v tejto „matérii“ skutočne prítomný, keď kňaz nad ňou vysloví slová premenenia. A potom to chce
čisté srdce. Teda neprestajné úsilie o čisté srdce, vyjadrované ľútosťou na hriechmi, spoveďou, pokáním
a neustálou zmenou života podľa Božích prikázaní.
Chceš večne žiť? Tak neváhaj a prijímaj. Často, najmenej každú nedeľu. A presvedčíš sa, že
prebývanie s Bohom prináša mnohé ďalšie benefity. Budeš pokojnejší, trpezlivejší, láskavejší, bude ťa viac
zaujímať život (skutočný život, nie tie bulvárne nezmysly), konať dobro bude pre teba ľahšie a odporovať
zlu bude pre teba samozrejmé... Bolesť a trápenie, ktoré znášaš, budeš vnímať ako cestu k trvalému
prebývaniu s Bohom.
Chceš večne žiť? Vlastne už žiješ večne – ak prijímaš Krista vo sviatosti, už máš večný život. Iste
príde smrť, ale len pre telo. Aj to len do času.
Prečítaj si niekoľkokrát dnešné evanjelium (Jn 6, 51 – 58). Ježiš jasne hovorí o súvislosti medzi
večným životom a prijímaním či neprijímaním jeho tela a krvi. Veríš mu? Ak áno, tak prijímaj, Ak nie, tak
mu uver a prijímaj. Nepoznám iný spoľahlivý spôsob, ako mať večný život.
Nebuď pochabý!
zdroj:dcza.sk

DUCHOVNÁ PRÍPRAVA NA BLAHOREČENIE ANNY KOLESÁROVEJ:
BLAHOSLAVENÍ ČISTÉHO SRDCA
Ak by sme sa pokúsili hľadať to, čo by sme mohli nazvať
sumarizáciou Ježišovho učenia, iste by sme sa v tom mnohí zhodli
na Ježišovej reči na vrchu (evanjelium podľa Matúša 5.-7.kapitola);
a ešte konkrétnejšie by to boli blahoslavenstvá. V tomto našom, v
poradí treťom zamyslení, ktoré podnietila príležitosť blahorečenia
Anky Kolesárovej, nemáme možnosť zamýšľať sa hlbšie nad
všetkými blahoslavenstvami. Uskromnime sa iba konštatovaním, že
ony sú takou pomyselnou reťazou, na ktorej každé jedno
blahoslavenstvo je takým ohnivkom, či článkom reťaze, ktoré
zapadá do toho ďalšieho. Okrem toho prvé štyri blahoslavenstvá
hovoria o čomsi podstatnom, čo ak sa naplní v našom živote, tak
budeme svedkami toho, čo je opísané v ďalších štyroch
blahoslavenstvách.
Táto tretia katechéza súvisiaca s odkazom života Anky Kolesárovej je téma čistoty, resp. čistého
srdca. Čo znamená čisté srdce? Ide o záležitosť týkajúca sa iba pohlavnej čistoty, alebo o čosi viac a čosi
ešte hlbšie, čo je skôr koreňom toho, čo označujeme pojmom „pohlavná čistota“? Už samotné umiestnenie
tohto blahoslavenstva do druhej polovice nám niečo naznačuje a napovedá. Pokúsme sa však „zájsť na
hlbinu“ posolstva, ktoré je ukryté v tomto blahoslavenstve.
To prvé, čo už aj z bežného života môžeme povedať o čistote je skutočnosť, že veci čistíme kvôli
tomu, aby sme ich mohli ďalej použiť. Či ide o riad, odev alebo aj izbu. Každodenná skúsenosť nás učí, že
čistota je veľmi dôležitá pre použiteľnosť toho či onoho. Mohli by sme rozvíjať aj jej zdravotný, či
estetický aspekt, no tieto i ďalšie jej atribúty môžeme vždy zhrnúť do aspektu „použiteľnosti“, resp. kvality
tejto použiteľnosti.
Som presvedčený, že všetky pozemské – viditeľné veci nás učia o tých nebeských – neviditeľných,
ako to aj Pán Ježiš vyjadril v Jánovom evanjeliu slovami: Ak neveríte, keď vám hovorím o

pozemských veciach; akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? (Jn 3,12) Čisté srdce je
podobne nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby Boh mohol použiť kohokoľvek z nás pri budovaní
svojho kráľovstva. Ak sa chceme postaviť do jeho služieb, ak túžime, aby nás Boh použil v tejto dobe,
musíme si uvedomiť, že jediným PIN kódom k tomu je čisté srdce.
Čisté srdce v tom pôvodnom biblickom význame znamená srdce nerozdelené alebo srdce celistvé.
Keďže ono je epicentrom nášho bytia, z ktorého vychádzajú všetky naše postoje a rozhodnutia, je dôležité
najprv samotné rozhodnutie: chcieť slúžiť Bohu, rozhodnúť sa v svojom živote mu skutočne slúžiť. Práve
v reči na vrchu Pán Ježiš upozorňuje na to, že nemôžeme slúžiť dvom pánom. (porov. Mt 6,24)
Všetko doteraz povedané by možno bolo síce pekné a azda aspoň čiastočne aj pravdivé, ale bolo by
to málo významné pre život kohokoľvek, ak by sme si nenačrtli aj cestu k čistote srdca. A to sa dostávame
k pravdivosti slov knihy Kazateľ, ktorý tvrdí: Nič nie je nové pod slnkom. (Kaz 1,9) Tou cestou k čistote
srdca je totiž modlitba. No jedným dychom treba dodať aj to, čo je základom, či podstatou každej
modlitby; a ním je počúvať Boha. Ak môžeme definovať modlitbu tak, ako sme sa to od detstva učili, čiže
ako rozhovor s Bohom, tak Boh je v tomto rozhovore s nami oveľa dôležitejší a jeho slovo je na úplne inej
rovine ako to naše, ľudské. Preto najistejšou a najzákladnejšou cestou k čistému srdcu je cesta jeho
očisťovania dvojsečným mečom, ktoré preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a správne
posudzuje myšlienky a úmysly srdca (porov. Hebr. 4,12)
To je dôvod, prečo aj žalmista v 119. žalme prehlasuje: Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým?
Tak, že bude zachovávať tvoje slová. (Ž 119,9) A preto aj Pán Ježiš povie svojim učeníkom: Vy ste už
čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. (Jn 15,3)
Naše zamyslenie nad čistým srdcom nás teda privádza k dôležitému uvedomeniu, že na ceste
k očisťovaniu srdca zohráva dôležitú úlohu Božie slovo. Neuspokojme sa s tým a podľa Kristovho
odporúčania buďme ako deti, ktoré sa neustále pýtajú: prečo? Prečo je to tak? Čo je vlastne Božie slovo?
Zrejme najvýstižnejšie na to dáva odpoveď sv. apoštol Pavol, ktorý v 2. liste Timotejovi takto „definuje“
sväté Písmo: Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na
výchovu v spravodlivosti. (2Tim 3,16) To, čo v slovenčine je preložené ako „vnuknuté“, v gréčtine je slovo
„theopneustos“, čo doslovne znamená „Bohom vydýchnuté“ – to, čo vyšlo z Božích úst. A prečo niečo
vychádza z úst, či už z tých našich alebo Božích? Prečo niečo nemôžeme v sebe udržať a potrebujeme sa
s tým zdieľať? Odpoveď na tieto otázky zohráva kľúčovú dôležitosť a ona znie takto: Lebo nám na tom
záleží; lebo nám to „leží“ na srdci.
Božie slovo je slovom, ktoré vyšlo zo srdca Boha. Z plnosti srdca hovoria ústa. (Lk 6,45) A ak nás
ľudí spája rozprávanie sa medzi sebou, vzájomné zdieľanie – vzájomná komunikácia, tak podobne nás to
spája aj s Bohom. Nikdy nás však s niekým nezblíži náš monológ bez počúvania. Tak nás aj s Bohom
nezblížia iba naše, hoci aj úprimné, slová modlitby bez počúvania jeho slova.
Čisté srdce nie je produktom nášho úsilia, našej snahy, našej námahy, či výlučne iba nášho
rozhodnutia. Je to Božie dielo, na ktorom sme tým všetkým spomínaným pozvaní k spolupráci. Preto sa
často modlíme: Pretvor naše srdce podľa Srdca svojho! A táto modlitba nemôže byť nikde úprimnejšie
myslená, ak sa to naše srdce „neotočí“ k Srdcu Ježišovmu, k Srdcu Božiemu, k Srdcu Slova, ktoré sa stalo
telom.
V dobe, keď žila Anka Kolesárová neboli média, neboli sociálne siete, nebola nielenže ochrana
osobných údajov, ale ani ochrana pozemského života. Bolo však vtedy to, čo je tu od počiatku: Božie slovo,
skrze ktoré povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol
svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. (porov. Jn 1,3-5) V ňom počúvame aj toto vždy
aktuálne povzbudenie, ktoré vyšlo zo srdca nášho Boha a ktoré zrejme aj Anka dobre poznala: Nebojte sa
tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.
(Mt 10,28)
Čím iným zakončiť toto naše zamyslenie ako modlitbou Božím slovom, a to Dávidovou prosbou
o čisté srdce:
Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného… (Ž 51,12)
autor: Vladimír Šosták
zdroj:annakolasarova.sk

