Prvé slávenie a homília Svätého Otca Františka
Vo švrtok 14.3.2013 o piatej hodine popoludní slávil nový Petrov nástupca v Sixtínskej
kaplnke Apoštolského paláca svätú omšu so
všetkými kardinálmi voličmi. V latinskej liturgii svätej omše za Cirkev zazneli čítania v
taliančine. V tejto sv. omši bola tiež prednesená homília v podaní Františka:
"V týchto troch čítaniach vidím niečo, čo
majú spoločné: je to pohyb. V prvom čítaní
je pohybom putovanie. V druhom čítaní sa
pohyb nachádza v budovaní Cirkvi. V treťom, teda v evanjeliu, je pohybom vyznanie.
Kráčať, budovať, vyznávať.
Kráčať. „Hor sa, dom Jakubov, kráčajme vo
svetle Pánovom!“ Toto je prvá vec, ktorú
povedal Boh Abrahámovi: „...chodievaj predo mnou a buď dokonalý“. Kráčať. Náš život
je púťou a ak sa zastavíme, niečo nie je v poriadku. Kráčať vždy v prítomnosti Pána, v
Pánovom svetle a hľadať spôsob ako žiť v
dokonalosti, ktorú Boh žiada od Abraháma
pri svojom prísľube.
Budovať. Budovať Cirkev. Hovorí sa o kameňoch: kamene majú svoju konzistenciu.
Hovorí sa ale o živých kameňoch, o kameňoch pomazaných Duchom Svätým. Budovať Cirkev, Kristovu nevestu na uholnom
kameni, ktorým je Pán a takto druhým spôsobom pohybu v našom živote – budovať.
Tretím pohybom je vyznávať. Môžeme kráčať koľko chceme, môžeme budovať veľa vecí, ale ak nevyznávame Ježiša Krista, je to
niečo nedobré. Staneme sa súcitnou organizáciou, ale nie Cirkvou, Pánovou nevestou.
Ak nekráčame, stojíme. Keď sa nebuduje na
kameňoch, čo sa stane? Stane sa to, čo sa
stáva deťom na pláži, keď budujú hrady z
piesku. Všetko padá, a neostáva nič. Ak sa
nevyznáva Kristus, prichádzajú mi na um
slová Leona Bloya „Kto sa nemodlí k Pánovi, modlí sa k diablovi“. Ak sa nehlásime k
Ježišovi Kristovi, hlásime sa k svetáctvu
diabla, k svetáctvu démona.

Kráčať, budovať – stavať, vyznávať. Avšak
nie je to tak jednoduché, pretože pri kráčaní, budovaní a vyznávaní prichádzajú niekedy údery, prichádzajú hnutia, ktoré nepatria
ku kráčaniu. Sú to hnutia, ktoré nás ťahajú
naspäť. Evanjelium pokračuje poukázaním
na zvláštnu situáciu. Ten istý Peter, ktorý
vyznal Ježiša Krista mu hovorí: Ty si Kristus, Syn živého Boha. Nasledujem ťa, ale nehovorme o kríži. Ten sa tu nehodí. Nasledujem ťa iným spôsobom, bez kríža. Keď
kráčame bez kríža, nie sme Pánovými učeníkmi. Sme svetácki, sme biskupi, kňazi, kardináli, pápeži, ale nie sme Pánovi učeníci.
Prial by som si, aby sme všetci po týchto
dňoch plných milostí mali odvahu – práve
odvahu – kráčať v Pánovej prítomnosti, s
Pánovým krížom. Budovať Cirkev na Pánovej krvi, ktorá steká z kríža a vyznávať jedinú
slávu, Krista ukrižovaného. Takto bude Cirkev kráčať ďalej. Prajem všetkým nám, aby
nám Duch Svätý a modlitba Panny Márie
našej matky, udelí túto milosť: kráčať, budovať, vyznávať Ježiša Krista ukrižovaného.
Nech sa tak stane."
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HABEMUS PAPAM

FRANTIŠEK

Novým Svätým Otcom sa stal 76-ročný argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ,
ktorý prijal meno František.

Z

volenie vôbec prvého pápeža z Latinskej Ameriky ohlásil svetu krátko po
19:00 h biely dym vychádzajúci z komína vatikánskej Sixtínskej kaplnky a zvony
na Bazilike sv. Petra. Kardinál Tauran voľbu
potvrdil o takmer hodinu neskôr tradičnou
formulou "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam" (oznamujem vám
veľkú radosť: máme pápeža). Ľudia zhromaždení na Námestí sv. Petra vo Vatikáne
prijali signalizáciu bielym dymom i oznámenie s veľkým nadšením a potleskom. Oficiálne meno nového pápeža sa bude uvádzať bez
rímskej číslice I. za menom. Posledným pápežom, ktorý sa narodil mimo Európy, bol
Gregor III., ktorý pochádzal zo Sýrie a Katolícku cirkev viedol v rokoch 731 - 741.

Kardinál Jorge Mario Bergoglio, SJ, arcibiskup Buenos Aires, Argentína, ordinár pre
veriacich východného obradu v Argentíne,
ktorí nemajú ordinára vlastného obradu, sa
narodil 17. decembra 1936 v Buenos Aires.
Vyštudoval za chemického technika, ale
potom sa rozhodol pre kňazstvo a vstúpil
do kňazského seminára vo Villa Devoto. 11.
marca 1958 prešiel do noviciátu Spoločnosti Ježišovej, počas ktorého v Čile dokončil štúdium humanitných vied. V r.
1963, po návrate do Buenos Aires, zavŕšil
štúdium filozofie vo veľkom seminári sv. Jozefa v San Migueli.
V rokoch 1964-65 vyučoval literatúru a
psychológiu na Immacolata College (Kolégium Nepoškvrnenej) v Santa Fe a potom v
r. 1966 tie isté predmety na Univerzite El
Salvador (jezuitskej Univerzite Spasiteľa) v
Buenos Aires.
V rokoch 1967 – 1970 študoval teológiu vo
veľkom seminári sv. Jozefa v San Migueli.
13. decembra 1969 bol vysvätený za kňaza.
V rokoch 1970 – 1971 absolvoval tretiu
probáciu v Alcala de Henares v Španielsku
a 22. apríla 1973 zložil doživotné sľuby.
Pôsobil ako magister novicov vo Villa Varilari v San Migueli (1972 –1973), kde tiež
vyučoval teológiu. 31. júla 1973 bol zvolený za provinciála argentínskej provincie jezuitov a túto službu vykonával šesť rokov.
Od r. 1980 do 1986 bol rektorom Filozofickej a teologickej fakulty v San Migueli a pôsobil ako farár vo farnosti Patriarca San Jose
(Patriarchu sv. Jozefa) v diecéze San Miguel. V marci 1986 odišiel do Nemecka dopokračovanie na strane 2.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: Bohu známi 100€ a 50€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Strážkach: Bohu známa rodina 50€. Pán Boh zaplať.
3. Modlitbové stretnutie III. Rádu sv. Františka bude v nedeľu 17.3.2013 o 13.45
hod. vo farskom kostole.
4. V nedeľu 17.3. 2013 o 15.00 hod bude krížová cesta s deťmi. Deti budú jednotlivé
zastavenia zobrazovať hranou formou. Všetkých srdečne pozývame, hlavne deti.
5. Inauguračná svätá omša s novým Svätým Otcom sa uskutoční v utorok 19. marca,
na sviatok sv. Jozefa. Priamy prenos zo svätej omše odvysiela Televízia LUX v priamom
prenose so začiatkom o 9:30 h.
6. Stretnutie mužov bude v utorok 19.3.2013 večer po sv. omši o 19.15 hod v kancelárii farského úradu.
7. Rodičov prvoprijímajúcich detí zo Sp. Belej pozývame v stredu 20.3.2013 večer
na sv. omšu o 17.30 hod a po sv. omši na stretnutie s kňazmi.
8. Ďalšie formačné stretnutie birmovancov bude 21.3.2013 o 18.30hod
v priestoroch fary.
9. Sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami budeme vysluhovať viacerí kňazi
v sobotu 23.3.2013: v Sp. Belej od 9.00 - 11.30hod, popoludní od 13.00 - 15.00hod,
v Strážkach od 15.30 – 16.30hod, v kolónii od 15.30 – 16.30hod, v kostole v Kr. Vsi
od 16.30 – 17.30hod.
10. V sobotu 23.3. po sv. omši o 19:30 pozývame všetkých na faru, kde sa bude premietať film Umučenie Krista.
11. O pomoc pri upratovaní kostola na Veľkú noc dňa 25.3. t.j. na budúci pondelok
o 8.00 hod prosíme veriacich z ulice Novomeského.
12. Chorých pred sviatkami a zároveň pred prvým piatkom navštívime v stredu
27.3.2013. Adresy môžete nahlásiť na farskom úrade alebo v sakristii.
13. Oznamujeme veriacim, ktorí majú záujem o dopravu na sviatok Božieho milosrdenstva do Krakova, že je zabezpečený autobus. Odchod 7.apríla 2013 t.j. v nedeľu o
6.00 hod ráno z parkoviska od obchodného domu. Cestovný lístok si záujemci môžu zakúpiť v sakristií. Príspevok na dopravu je 12,-Eur.
Pokračovanie z titulnej strany.
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končiť svoju dizertačnú prácu. Predstavení
ho následne poslali na univerzitu Univerzitu El Salvador(Univerzita Spasiteľa) a
potom do Cordoby, kde pôsobil ako profesor a špirituál.
V máji 1992 ho Ján Pavol II. vymenoval za
titulárneho biskupa Aucy a pomocného
biskupa v Buenos Aires. Biskupskú konsekráciu prijal 27. júna toho istého roku v
katedrále v Buenos Aires, pričom hlavným
svätiteľom bol kardinál Antonio Quarracino, spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius Ubaldo Calabresi a Emilio Ognenovich biskup diecézy Mercedes-Lujanu.
3. júna 1997 bol menovaný za arcibiskupa
koadjútora v Buenos Aires a vo februári

1998 sa stal nástupcom kardinála Antonia
Quarracina. Bol tiež generálnym relátorom na 10. riadnom valnom zhromaždení
Biskupskej synody v októbri 2001.
Ako predseda Biskupskej konferencie Argentíny pôsobil od 8. novembra 2005 do
8. novembra 2011.
Za kardinála bol menovaný a kreovaný blahoslaveným Jánom Pavlom II. na konzistóriu 21. februára 2001, jeho titulárnym chrámom je Kostol sv. Roberta Bellarmina.

Dňa 13. marca 2013
bol zvolený za 266. pápeža.
zdroj: www.tkkbs.sk
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:
STRÁŽKY:
7.30 za ctiteľov sv. Jozefa
9.00 † Jakub, Anna Džadoň a ost. z rod.
Za zdravie a B.p. pre
Ne
10.30 † Anna, Michal Hudaček,
Jaroslava s rod.
†Jakub, Rozália Britaňák
18.30 † Anton (5.výr), † ost. z rod.
Po
Ut
St

Za zdravie a B.p. Kataríny a Margity
6:30 Katarína zdravie a B. pož.
18:30 † Štefan Bekeš (5.výr)
6.30 † Ján Sloboda
17.30 † Ján Zibura, † Imrich Hudaček,
† Jozefína a Ján

KRÍŽOVÁ VES:
† p.kanonik Jozef Vojtas
a kňaz Jozef Krišanda
B.p. pre Jozefa Pavličku s rod.

† Jozefovia, Jakub

† Jozef Kredatus
† Jozef a Michal Svitana

Št

† Štefan Čarnogurský a ost. z rod.

† Tomáš a Júlia

† Edita Mrugová

Pi

6.30 † Božena Žrobeková
18.30 zdravie a B.p. detí a vnúčat

† Ladislav a Agnesa

Zdravie a B.p. pre Alžbetu
a Janka

So

† Mária Jašňáková (20.výr), † Pavol a Justína

Ne

7.30 Radovan Kolodzej za zdravie
9.00 † Ružena Krišáková 1.výr.
18.30 † Ondrej, Otília, Jozef a Milan

† Anna a Ján Kubovoví
Na úmysel kňaza

Božie pož. pre Drahoslavu
k 40.nar.
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