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14.apríl 2013 - 16/2013

VSTAL SOM Z MŔTVYCH...

Je až neuveriteľné, s akou samozrejmosťou, ba až trúfalosťou, sa mnohí ľudia stávajú proti Bohu.
Samozrejme, že si spomenú naňho až vtedy, keď sa objaví veľká katastrofa. A pýtajú sa: „Prečo
to Boh dopustil, keď je taký dobrý? Kde bol, keď sa to stalo? Ako sa môže Boh na to pozerať? ...”
No to skôr človek sám seba by sa mal pýtať: „Ako sa môžem pozerať na tú spúšť, ktorú za sebou
zanechávam? Ako sa môžeme pozerať na pogrom, ktorý postihuje milióny nenarodených? Ako
sa môžeme pozerať na ďalšie milióny, predovšetkým detí, ktoré zomierajú hladom? Ako sa môžeme pozerať na bezohľadnosť voči prírode, ktorá sa neustále devastuje? Ako sa môžeme pozerať na svoju pýchu a bezohľadnosť, ktorá si trúfa zasahovať do samotného tajomstva stvorenia?”
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o to skôr človek sám seba by sa
mal pýtať: „Ako sa môžem pozerať na tú spúšť, ktorú za sebou zanechávam? Ako sa môžeme pozerať na pogrom, ktorý postihuje
milióny nenarodených? Ako sa môžeme
pozerať na ďalšie milióny, predovšetkým
detí, ktoré zomierajú hladom? Ako sa môžeme pozerať na bezohľadnosť voči prírode, ktorá sa neustále devastuje? Ako sa môžeme pozerať na svoju pýchu a
bezohľadnosť, ktorá si trúfa zasahovať do

samotného tajomstva stvorenia?” Prečo sa
človek s takou trúfalosťou stavia proti Bohu? Odpoveďou môžu byť aj nasledujúce slová emiritného Svätého Otca Benedikta XVI.:
„Ľudstvo dokázalo zrealizovať mnoho vecí;
vieme lietať. Môžeme sa vidieť, počuť a rozprávať z jedného konca sveta na druhý.
A napriek tomu sila tiaže, ktorá nás ťahá
dole, je mocná. Spolu s našimi schopnosťami nenarástlo iba dobro. Vzrástli aj možnosti zla a doliehajú na históriu ako hrozivé
búrky. Zostali i naše obmedzenia. Stačí si
spomenúť na katastrofy, ktoré nás v týchto
mesiacoch zasiahli a naďalej sužujú ľudstvo. (Cirkevní) otcovia povedali, že človek
sa nachádza v priesečníku dvoch oblastí
príťažlivosti. Predovšetkým je to sila tiaže,
ktorá ťahá dole - k egoizmu, ku klamstvám
a k zlu; tiaž, ktorá nás strháva dole a vzďaľuje nás od výsosti Boha. Na druhej strane je
to sila tiaže Božej lásky: fakt,že sme milovaní Bohom a odpoveď našej lásky, nás priťahujú hore, k výsosti. Človek sa nachádza
medzi touto dvojitou silou tiaže a všetko
závisí od jeho úteku z príťažlivosti zla a na
tom, aby sme sa úplne slobodne nechali
pritiahnuť silou príťažlivosti Boha, ktorá
nás robí pravdivými, pozdvihuje nás, darupokračovanie na strane 2.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z pohrebu Valentína Kačmarčíka 50€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Strážkach: Bohu známa rodina 150€. Pán Boh zaplať.
3. Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania.
4. Pozývame všetkých lektorov na spoločné formačné stretnutie v stredu 17.4.2013
večer o 18.30 hod do farských priestorov.
5. Vo štvrtok 18.4.2013 bude v kostole v Kr. Vsi vystavená sviatosť oltárna k adorácii až
do sv. omše. Od 16.00 hod bude čítanie sv. Písma podľa harmonogramu.
6. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 19.4. v piatok po večernej sv. omši
prosíme veriacich z ulice Družstevnej: č.27. Krettova, Podolinska, Britaňákova, č.31. Mezeyova, Kozubova, Madejova.
7. Spoločenstvo Dávid pozýva na modlitbu chvál v sobotu 20.4.2013 o 20.00 hod
do farského kostola.
8. Nácvik detí pred 1. sv. prijímaním bude bývať v nedele o 15:00. Prvý nácvik sa uskutoční na budúcu nedeľu 21.4. vo farskom kostole o 15:00. Účasť všetkých detí je povinná.
9. Na budúcu nedeľu 21.4. bude zbierka na seminár. Svoje milodary môžete dať do pokladničky pri stĺpe v kostole počas celého týždňa.
10. Skúšky detí pred 1. sv. prijímaním sa uskutočnia 6. a 7. mája. Bližšie informácie
budú zverejnené v najbližších týždňoch.
11. Dňa 2.5 /štvrtok/ o 18,30hod. budú prebiehať v priestoroch fary skúšky
z tém, ktoré boli odprednášané počas celej prípravy na sv. birmovania.
Otázky nájdete na stránke www.rkfarnost.spisskabela.sk v birmovka 2012.
OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Jozef Gužiak, syn Štefana a Márie r. Šimonovičovej, býv. v Sp. Belej
a Radoslava Ovčariková, dcéra Ivana a Evy r. Pavlákovej, býv. v Sp. Belej.
Pokračovanie z titulnej strany.
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je nám skutočnú slobodu.” (Homília na
Kvetnú nedeľu 2011).
Takže liekom pre choré ľudské srdce, ako
nám to odporúča je útek z príťažlivosti
zla. Je to zároveň cesta, na ktorú nás neustále pozýva Ježiš. Ústrednou pravdou,
z ktorej vyrastá naša viera nie je Ježišov
kríž, ale jeho zmŕtvychvstanie.
V Ježišovej smrti na kríži nebolo nič mimoriadne, p r e t o ž e v čase Rímskej ríše
zomierali v krutých bolestiach ukrižovania desaťtisíce ľudí. Tento trest v 4. storočí
zrušil cisár Konštantín. Kristov kríž žiari
slávou vďaka jeho zmŕtvychvstaniu. Pokiaľ by Ježiš nebol vstal z mŕtvych, bol by
len jedným z nešťastníkov, ktorí zo závisti
farizejov boli ukrižovaní. Konečným cieľom nášho života nie je bolesť a utrpenie, ale účasť na radosti zmŕtvychvstalého Krista. Ježiš odchádza z tohto sveta
v bolesti a utrpení, pretože sa chcel obeto-

vať, aby nás zachránil a vykúpil a potom sa
opäť vrátil do plnosti slávy. Každého z nás
chce obdariť dokonalou radosťou, pokojom a slávou. Ide o také veľké skutočnosti,
že si ich nevieme ani predstaviť.
Sv. Pavol, apoštol sa zmôže len na konštatovanie: „Ani oko nevidelo, ani
ucho nepočulo, ani do ľudského
srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1 Kor 2,
9). Radosť a pokoj zmŕtvychvstalého Pána nech napĺňa každý náš krok, pretože
„On nás potešuje v každom našom
súžení...” (2 Kor 1, 4).
Nech sa radosť zo zmŕtvychvstania stane
našou oporou a silou, s ktorou dokážeme
prekonávať v živote všetko ťažké
a nepríjemné.
spracoval Jaro
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:
7.30 † Jozef Krett a ost. z rod. Blaškovej
a Krettovej
Ne
9.00 † Ján 20.v, Katarína, Ondrej Bizub
18.30 † Irena a Jozef

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Na úmysel kňaza

Božia pomoc a zdravie pre
Annu Voláthovú s rod.

Po

† Ján Vnenčák (10.výr)

Ut

† Anna, Andrej, Milan

St

6.30 † Albína, Emil, Stanislav Kubala
17.30 † Milan Tomčík (5.výr), † rodičia
Štefan a Katarína

Št

† Ján Vnenčák (10.výr)

† Mária, Vojtech Vilk

Pi

18.30 † Emil a Mária

Žofia Žideková
zdr. a Božie pož.

So

† Milan Šramel (10.výr), Katarína, Arpád
a ost. z rod.

Ne

7.30 † František, Margita,
Mária Birošíková
9.00 Marta Budzáková (50.nar.)
18.30 Ján Lešundák (70.nar)

† Katarína a Katarína
Danka s rod.
zdr. a Božie pož.
Božie pož. pre Žanetu
a Petra k 40.nar. a 20. výr.
manželstva
† Michal, Katarína a Dušan
Pavličkoví
† Andrej, Michal a Jakub
Šataloví
Za zdravie pre pána farára
Rudolfa Vetríka a pátra
Janíka
Na úmysel kňaza

Na úmysel kňaza
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