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zoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.“
(1Kor 11,28) Nemecký kňaz Pleogit, dejepisec 13. storočia mal pochybnosti o
Eucharistii ako mnohí Berengárovi nasledovníci. No neustále prosil Boha vrúcnymi modlitbami, aby mu dal nejaké znamenie, ktorým by mohol odohnať každú
pochybnosť svojej mysle. A Boh sa nad
ním zmiloval! Pleogit absolvoval púť do
mesta Bolseno. V kostole sa rozhodol nemecký pútnik rozhodol slúžiť svätú omšu. „Keď ten nemecký kňaz slúžil sv. omšu a držal konsekrovanú (premenenú)
Hostiu vo svojich rukách nad kalichom,
Boh ukázal úžasný a obdivuhodný zázrak
tak dávnym, ako aj dnešným časom: zrazu sa tá Hostia ukázala viditeľne ako živé
telo, obklopená hojnou červenou krvou
až na tú čiastočku, ktorú zakrývali jeho
prsty. Po tomto zázraku nemeckému kňazovi zmizli z mysle všetky jeho pochybnosti a získal istotu.
Neodškriepiteľnú zásluhu na zavedení
tohto sviatku má pápež Urban IV., ktorý
bol v tom čase na Petrovom stolci (12611264). Tento pápež vynikal veľ kou úctou
k Oltárnej sviatosti. Narodil sa v chudobnej remeselníckej rodine, no bol veľmi
nadaný a mal pevnú vôľu. Stal sa kňazom,
biskupom a nakoniec ho vyvolili za rímskeho biskupa, čiže pápeža. Práve on v
roku svojej smrti (1264) nariadil, aby sa
sviatok Božieho Tela a Krvi slávil v celej
Cirkvi. Dovtedy sa totiž slávil len v niektorých diecézach, napr. v Luttichu, kde
k tomu dala podnet zbožná mníška Juliana z cisteriánskeho kláštora na vrchu
Kornillon. Táto mníška venovala všetok
svoj voľný čas návšteve a poklone Oltárnej sviatosti v kostole. Niekoľ ko ráz vo
vytržení videla jasný mesiac s tmavým
pruhom. Sám Spasiteľ ju poučil, že toto
tienisté miesto na mesiaci znamená, že v
cirkevnom roku chýba ešte jeden sviatok,

ktor ým by sa uctievala Sviatosť lásky.
Viac rokov držala Juliana svoje videnie v
tajnosti, až ho konečne prezradila luttišskému biskupovi Róbertovi, ktor ý v r.
1247 povolil sláviť sviatok Božieho Tela
v biskupskom chráme sv. Martina.
Sv. Tomáš Akvinský je ďalší svätec, ktorý
sa vý znamnou mierou zaslúžil o úctu
Najsvätejšej Euchariste. Sám je známy
tým, že napriek svojej učenosti a múdrosti, dokázal veľmi dlho rozjímať o tajomstve Eucharistie. Napísal niekoľ ko
oslavných hymnov, ktoré doteraz Cirkev
používa ako piesne alebo hymny k oslave
Sviatosti Oltárnej. Od pápeža dostal poverenie, aby napísal ofícium, ktoré dostalo pomenovanie „zlatá brošňa“ jeho spisov. Úžasná sekvencia, „Lauda, Sion,
Salvatorem“ (Chváľ, Sion, Spasiteľa),
ktorá sa v dnešný sviatok viac ráz spieva,
je – ako hovorí spisovateľ Clement –
„opravdivým traktátom o Oltárnej sviatosti, v ktorom je dogma vyložená jasne,
precízne a s takými výrazmi, ktoré z nej
vytvárajú jedinečný a nenapodobiteľný
pomník.“
Slávenie tohto sviatku nám aj v súčasnosti chce pripomínať veľ ké tajomstvo Kristovej lásky k nám. Každá svätá omša je
vlastne obetou, pri ktorej sa premieňa
chlieb na Kristovo telo a víno na Kristovu krv. Tak to chcel samotný Ježiš Kristus. V dnešný deň sa podľa tradície na
mnohých miestach konajú eucharistické
procesie – triumfálne sprievody s Najsvätejšou Sviatosťou v monštrancii, pri ktorých oslavujeme Krista Spasiteľa.
V Bolsene, v kostole sv. Kristíny, kde sa
zázrak stal, možno ešte stále vidieť štyri
mramorové kusy oltára, na ktor ý padli
kvapky najsvätejšej krvi: tri sú upevnené
pod sklom a štvrtý je pohyblivý a každý
rok ho nosia v procesii Božieho tela.
Literatúra: Kamil Mečiar: Životy víťazov
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Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo)
V jednej z nádherných vatikánskych sál sa nachádza Rafaelova freska “Omša v Bolsene”, na ktorej v prostriedku nad mohutným oltárom vidieť kňaza, ktorý slúži sv. omšu, vpredu kľačí pápež a a viacero ľudí
uprene hľadí na posvätnú Hostiu, ktorú užasnutý slúžiaci kňaz drží v rukách: je to Hostia viac červená
ako biela a kvapkajú z nej kvapky krvi… Ide tu o chýrny zázrak z Bolsena (pri Orviete) z roku 1263,
ktorý dal podnet vzniku slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, čiže Božieho Tela.

M

Raffaello Sanzio: Omša v Bolsene. Vatikán, 1512

edzi bludmi, ktoré mátožili v
13. storočí v Cirkvi, bol aj veľm i t v r d o š i j ný B e r e n g á r o v
blud. Kňaz Berengár, pôvodca bludu,
bol pr vý, ktor ý sa opovážil napadnúť
najsvätejšie tajomstvo Oltárnej sviatosti. A predsa Ježiš Kristus, keď pri poslednej večeri ustanovil Oltárnu sviatosť, jasne povedal: „Potom vzal chlieb
a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa dáva

za vás. Toto robte na moju pamiatku.
Podobne po večeri vzal kalich a hovoril:
Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ (Lk 22,1920) Všetkým, čo budú požívať jeho telo
a piť jeho krv prisľúbil, že nezomrú, ale
budú žiť naveky ( Jn 6,48-59). Apoštol
Pavol vo svojom Pr vom liste Korinťanom hovorí: „Nech teda človek skúma
sám seba , a tak nech je z toho chleba a
pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a neropokračovanie na zadnej strane.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: novomanželia Žembovci 40€. Pán Boh zaplať.
2. Májová pobožnosť bude v nedeľu 26.5. vo farskom kostole o 14.00 hod. Po májovej pobožnosti bude stretnutie III. rádu sv. Františka.
3. Vo štvrtok 30.5.2013 na slávnosť Božieho tela Vás pozývame na eucharistickú procesiu, ktorá bude v prípade dobrého počasia okolo kostola v Sp. Belej v Kr. Vsi a v Strážkach po
večernej sv. omši. V kolónii bude procesia v stredu.
4. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 31.5. t.j. v piatok po večernej sv. omši
prosíme veriacich z ul. Družstevnej č.14. Romanova, Šelepova, Vranovska, Kovalčíkova,
Mazurekova, Petrušova.
5. Modlitbové stretnutie členov ružencového bratstva bude v nedeľu 2.6.2013
o 14:00hod. v Spišskej Belej vo farskom kostole.
6. V nedeľu 2.6.2013 bude modlitbové stretnutie ružencového bratstva v Krížovej Vsi –
budú sa meniť ružencové lístky.
7. Oznamy pre birmovancov: nácvik na birmovku bude v sobotu 1.6.2013 o 16.30hod vo
farskom kostole. Sviatosť zmierenia pred birmovkou budeme vysluhovať viacerí kňazi 7.6.2013
po skončení večernej sv. omši od 19.30 hod. Generálny nácvik s odovzdávaním birmovných
lístkov bude v sobotu 8.9.2013 ráno o 8.30hod. Po generálke bude priestor na upratanie a výzdobu kostola.
8. Pozývame všetkých mužov na regionálne stretnutie mužov, ktoré sa uskutoční u v Liptovskom Hrádku v nedeľu 2.júna. Stretnutie začína sv. omšou o 10:00. Zraz účastníkov bude
pred farou v Sp. Belej o 8:30. Srdečne pozývame aj tých, ktorí sa ešte doteraz na takomto
stretnutí nezúčastnili. Na všetkých čaká chutný obed, dobré duchovné slovo a príjemný spoločný čas. Z organizačných dôvodov prosíme účasť vopred nahlásiť p.Antonovi Lojekovi.
OHLÁŠKY: SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
František Pisarčík, syn Františka a Kataríny r. Halčinovej, býv. v Sp. Belej
A Eva Raffajová, dcéra Igora a Evy r. Balogovej, býv. v Kežmarku.
Jozef Budzák, syn Jozefa a Márie r. Mačičákovej, býv. v Sp. Belej
a Eva Krišková, dcéra Dušana a Evy r. Hanzelyovej, býv. v Sp. Belej.
Daniel Rušin, syn Michala a Alžbety r. Kurucovej, býv. vo Vlkovciach
a Daniela Hudačková, dcéra Ondreja a Aleny r. Lukačkovej, býv. v Sp. Belej.

Nový veľvyslanec SR pri Svätej stolici.

Slovensko bude pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde
maltézskych rytierov zastupovať nový veľvyslanec. Jozefa Draveckého nahradí Peter Sopko. Pri tejto príležitosti
prinášame krátky rozhovor s veľvyslancom Petrom Sopkom.
Ako vnímate svoje vymenovanie za nového veľvyslanca pri Svätej stolici a čo to pre vás znamená?
"Moje poverenie byť novým veľvyslancom pri Svätej
stolici vnímam v prvom rade ako veľkú česť a dôveru
reprezentovať Slovenskú republiku v centre Katolíckej
cirkvi, ktorá okrem svojho duchovného rozmeru je súčasne najstaršou diplomaciou na svete a preto sa v medzinárodných vzťahoch považuje za významného partnera z politického, kultúrneho a humanitárneho
hľadiska. Pre mňa osobne je to zároveň veľký záväzok a
poslanie napomáhať ďalší rozvoj vzájomných vzťahov,
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či už v oblasti vzájomných stykov, prezentácie Slovenskej republiky na území Vatikánskeho štátu, poskytovania služby občanom, alebo dosiahnutia pokroku v
zmluvno-právnej oblasti. Toto sú všetko prioritné úlohy, ktorým by som sa chcel venovať počas môjho pôsobenia pri Svätej stolici."
Kedy odovzdáte svoje poverovacie listiny Svätému
Otcovi Františkovi, resp. kedy sa začne vaša misia?
"Termín odovzdania poverovacích listín Svätému Otcovi sa stanovuje až po fyzickom príchode nového veľvyslanca do Vatikánu, takže presný dátum nepoznám. Môj
odchod je plánovaný na polovicu júna 2013 a po odovzdaní kópií poverovacích listín na Štátnom sekretariáte
Svätej stolice môžem v zásade začať vykonávať svoju
funkciu."
zdroj TKKBS

NE

26.5.

PO

27.5.

Féria

Spišská
Belá
7:30
9:00
10:30
18:30
18:30

UT

28.5.

Féria

18:30

ST

29.5.

Féria
Večerná sv. omša z nasl. slávnosti

6:30
17:30

ŠT

30.5.

PI

31.5.

Féria

SO

1.6.

Sv. Justína, mučeníka
Večerná omša z nasl. nedele

NE

2.6.

LITURGICKÝ PREHĽAD
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE SLÁVNOSŤ
Kr. Ves a Strážky 10.30 h slávnosť 1. sv. prijímania
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P-eucharistická procesia F-Fatimská

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

7.30 zdravie a B.p. Jaroslav Chamila
9.00 Marcel a Lenka (10.výr. sobáša)
18.30 zdr. a B.p. Darina
a Michal Vislockí s rod.

za prvoprijímajúce
deti

za prvoprijímajúce deti

Po

Za zdravie a B.p. rod. Britaniakovej

† František Pavličko (30.výr)
Zdravie a B.p. pre
Ruženu s rodinou

Ut

† Viliam, Peter a ost. z rod.

St

6.30 zdr. Barbora
17.30 † Ján, Iveta Vnenčák (1.výr)

Št

6.30 zdravie a B.p. Otília a Milan s rod.
17.30 † Štefan Dufala (15.výr) a ost.
z rod. Dufalovej a Pisarčíkovej

† Helena a Janka

Poďakovanie za 20 rokov
manželstva

Pi

6.30 zdr. a B. pož. Evy Pajerovej,
† Daniela Pajerová
18.30 † Ján Sedlák (10.výr)

† Jakub a Anna
Žmijovskí

Božia pomoc pre Janku
Miškovičovú k 50.nar.
s rodinou

So

† Jakub Gancarčík (15.výr)

Ne

9.00 za živých členov
III.rádu sv. Františka

† Alojz Fedor, Mária a
Daniel

Božia pomoc a ochrana
Panny Márie pre deti
Na úmysel kňaza

Na úmysel kňaza
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