Katechéza Svätého Otca Františka: Eucharistia ako hostina
Vatikán 5. februára (RV) Generálna audiencia
Svätého Otca Františka v stredu 5. februára opäť
zaplnila Námestie sv. Petra pútnikmi. Začala čítaním z Matúšovho evanjelia, pri ktorom vo viacerých jazykoch zaznel úryvok Ježišových slov
ustanovenia eucharistie.
Drahí bratia a sestry, Dobrý deň, Dnes vám budem hovoriť o Eucharistii. Eucharistia je v srdci
„kresťanskej iniciácie“ spolu s krstom a sviatosťou birmovania a ustanovuje žriedlo samotného života v Cirkvi. Z tejto sviatosti lásky totiž
vyviera každá opravdivá cesta viery, spoločenstva a svedectva.
To, čo vidíme keď sa schádzame na slávenie Eucharistie, svätej omše, nám už dáva tušiť, čo sa
chystáme prežívať. V strede priestoru určeného
pre slávenie sa nachádza oltár, čo je vlastne stôl,
pokrytý obrusom, a toto nás vedie k myšlienke
na hostinu. Na stole sa nachádza kríž, aby nám
naznačil, že na tom oltári sa obetuje Kristova
obeta: on je duchovným pokrmom, ktorý sa tam
prijíma v podobe znakov chleba a vína. Vedľa
stola sa nachádza ambón, čiže miesto, z ktorého
sa hlása Božie slovo: toto nám naznačuje, že sa
tam schádzame počúvať Pána, ktorý sa prihovára
prostredníctvom Svätého písma, a tak pokrmom,
ktorý prijímame je aj jeho Slovo.
Slovo a chlieb sa počas svätej omše stávajú jedným celkom, ako pri Poslednej večeri, keď sa
všetky Ježišove slová, všetky znamenia, ktoré
urobil, sústreďujú v geste lámania chleba a obetovania kalicha, v anticipácii obety kríža, a v týchto
slovách: „Vezmite a jedzte, toto je moje telo...
Vezmite a pite, toto je moja krv“. Ježišovo gesto
uskutočnené pri Poslednej večeri je vrcholným
vďakyvzdaním Otcovi za jeho lásku, za jeho milosrdenstvo. Vďakyvzdanie sa po grécky povie
eucharistia. A preto sa táto sviatosť nazýva Eucharistiou: je to vrcholné vďakyvzdanie Otcovi,
ktorý nás tak veľmi miloval, že nám dal svojho
Syna, z lásky. Preto slovo Eucharistia v sebe zahŕňa celé to gesto, ktoré je spoločným gestom Boha
a človeka, gestom Ježiša Krista, pravého Boha a
pravého človeka.
Takže eucharistické slávenie je oveľa viac než
prostá hostina: je to pamiatka Ježišovej smrti a
zmŕtvychvstania, ústredné tajomstvo spásy.

„Pamiatka“ neznamená len spomienku, jednoduché pripomenutie, ale chce zdôrazniť, že vždy,
keď slávime túto sviatosť, zúčastňujeme sa na tajomstve Kristovho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania. Eucharistia predstavuje vrchol Božieho
spásneho konania: Pán Ježiš, ktorý sa pre nás stáva rozlámaným chlebom, na nás vylieva všetko
svoje milosrdenstvo a svoju lásku, aby tak obnovil naše srdce, náš život a spôsob, akým žijeme
náš vzťah s ním a s našimi bratmi. Práve preto,
zvyčajne keď sa pristupuje k tejto sviatosti, hovorí sa o „svätom prijímaní“, o „vytváraní spoločenstva“ [lat. communio - spoločenstvo, spojenie,
pozn. prekl.]. To znamená, že mocou Ducha Svätého nás účasť pri eucharistickom stole jedinečným a hlbokým spôsobom zjednocuje s Kristom, vďaka čomu môžeme už teraz vopred
zakusovať plné spoločenstvo s Otcom, ktoré bude charakterizovať nebeskú hostinu, kde so všetkými svätými budeme prežívať slávu v kontemplovaní Boha z tváre do tváre.
Drahí priatelia, nikdy sa Pánovi dosť neodvďačíme za dar, ktorý nám dal v Eucharistii! Je to veľmi veľký dar a práve preto je veľmi dôležité prichádzať v nedeľu na svätú omšu, ísť na omšu
nielen sa modliť, ale tiež prijať sväté prijímanie,
tento chlieb, ktorý je telom Ježiša Krista a ktorý
nám dáva spásu, odpúšťa nám, zjednocuje nás s
Otcom. Je pekné takto robiť. A každú nedeľu prichádzajme na svätú omšu, pretože je to deň
zmŕtvychvstania Pána. Preto je nedeľa pre nás taká dôležitá. A cez Eucharistiu cítime práve túto
príslušnosť k Cirkvi, k Božiemu ľudu, k Božiemu
telu, k Ježišovi Kristovi.
Nikdy nevyčerpáme všetku jej hodnotu a bohatstvo. Prosme ho teda, nech táto sviatosť naďalej
udržiava živú jeho prítomnosť v Cirkvi a formuje
naše spoločenstvá v láske a v jednote, podľa Otcovho srdca. Toto konáme po celý život, no začína sa to dňom Prvého svätého prijímania. Je dôležité, aby sa deti dobre pripravili na Prvé
sväté prijímanie a aby žiadne dieťa na ňom
nechýbalo, pretože je to prvý krok k tejto silnej príslušnosti k Ježišovi Kristovi, po krste a
sviatosti birmovania. Ďakujem!“
Preložila: Zuzana Klimanová
zdroj TKKBS
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MANŽELSTVO VIAC AKO PAPIER
Národný týždeň manželstva 10. - 16. 2. 2014

N

árodný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva,
ktorá prebieha vždy v týždni osláv sv.
Valentína. V súčasnej spoločnosti vidíme veľa
zlých príkladov vzťahov a často sa ľudia vystatujú svojím sebeckým, arogantným životným
štýlom. Tento týždeň je teda dobrou príležitosťou pripomenúť si, podporiť a obnoviť to
vzácne, čím je pre každého z nás manželstvo.
Cieľom Národného týždňa manželstva je aj
propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu
hodnotu pre moderného človeka.
Je príležitosťou oceniť, posilniť, prehĺbiť, ale
aj dať do poriadku svoje manželstvo. Národný
týždeň manželstva je teda obdobie, počas ktorého si môžeme viac všímať a oceňovať svoje
manželstvo tak, aby rástlo, rozvíjalo sa, a nie
upadalo. Národný týždeň manželstva sa na

Slovensku konal prvý raz v roku 2011, ale celosvetová kampaň funguje už od roku 1997.
Momentálne sa organizuje v 19 krajinách Európy, ale aj na iných kontinentoch.
Tohtoročná kampaň má motto: MANŽELSTVO VIAC AKO PAPIER. Manželstvo sa
totiž papierom nekončí, ale práve naopak – začína. Je to spoločná, miestami namáhavá cesta,
na ktorej manželia chcú stáť navždy a pevne
jeden pri druhom.
Do Národného týždňa manželstva sa môžete
zapojiť vo svojom manželstve – tým, že si nájdete viac času na svojho manžela/manželku,
pripravíte pre neho/ňu niečo, čo má rád/rada.
Môžete niečo spolu podniknúť, zažiť, pripomenúť si najkrajšie časy vášho vzťahu a niečo si
z nich zopakovať, obnoviť. Veď ste sa nezobrali
pre papier, ale preto, aby vám bolo spolu dobre.
V rámci kampane sa po celom Slovensku
organizujú aj rôzne podujatia pre manželov. Aj naša farnosť sa chce do tohto programu zapojiť.
V rámci Národného týždňa manželstva sú pre
manželské páry pripravené tieto akcie:
Farnosť:
V piatok 14. 2. pri svätej omši budú mať manželia príležitosť obnoviť si svoj manželský sľub.
Po svätej omši bude pokračovať program modlitbou chvál, na ktorých sa budeme modliť za
manželov a manželia sa budú modliť za mladých a nové manželstvá. V sobotu 15. 2. sa bude večer o 19:30 hod. v priestoroch fary premietať film s manželskou tematikou. Predajňa
pokračovanie na strane 2.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z krstu Patricie Vojtekovej 20€, z 85. narodenín Pavla Britaňáka 50€, z pohrebu Tibora Marhefku 50€, z pohrebu Tomáša Gallika 50€, z pohrebu Juraja
Kulišiaka 20€, z pohrebu Jozefa Pisoňa 20€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Krížovej Vsi: zo 75 nar. Bohu známa osoba 20€, z pohrebu Kataríny
Grotkovskej 200€. Pán Boh zaplať.
3. V nedeľu 9.2.2014 sa v pastoračnom centre v Krížovej Vsi uskutoční o 16.00h modlitba
chvál spojená so slovom, ktoré bude mať o. Igor Čikoš, duchovný správca rómskej misie v Číčave.
4. Všetkých lektorov pozývame na spoločné formačné stretnutie v pondelok 10.2.2014 večer
po sv. omši o 19.15h do kancelárie farského úradu.
5. V utorok 11.2.2014 pri spomienke na Pannu Máriu Lurdsku a pri príležitosti 22. Svetového dňa chorých budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých pri sv. omšiach. Pomazanie chorých môžu prijať:
- Pokrstení veriaci, ktorí sú pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti.
- Opakovane ju môžu prijať tí chorí, ktorí po vyzdravení znova upadli do ťažkej choroby,
alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším.
- Pred operáciou sa sväté pomazanie môže udeliť chorému vždy, keď dôvodom samej operácie
je nebezpečná choroba.
- Sväté pomazanie sa môže udeliť aj starým ľuďom, ktorí značne upadli na sile, hoci nevidieť,
že by boli nebezpečne chorí.
6.Podľa diecézneho rozpisu pripadá na našu farnosť 13.2.2014 celodenná poklona. Sviatosť Oltárnu vyložíme v kostole v Strážkach k adorácii o 9.30h a ukončenie bude večer pred sv.
omšou. Od 16.00h budú lektori pri vyloženej sviatosti Oltárnej čítať Sv. Písmo.
7. Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou sv. Valentína budeme vysluhovať vo farskom kostole pred každou sv. omšou. Okrem toho viacerí kňazi vo štvrtok 13.2.2014
od 15.15 – 17.00h. Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu bude o 15.00h bez adorácie.
8. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 13.2.2014 tj. vo štvrtok večer po sv. omši
prosíme veriacich z ulice 1. mája – bytovky: Bachledova, Voščekova, Koščákova, Szekelyova,
Lorenčíkova.
9. Spoločenstvo Dávid pozýva na modlitbu chvál do farského kostola v piatok 14.2.2014, ktorá bude začínať hneď po ukončení večernej odpustovo-mládežníckej sv. omši.
10. Oznamujeme veriacim, že odpustky za obvyklých podmienok môžu získať v piatok
v deň sviatku pri obidvoch sv. omšiach a v nedeľu iba pri sv. omši o 10.30h.
11. Ďalšie prípravné stretnutie birmovancov bude v sobotu 15.2.2014 so začiatkom o 10.00h
v priestoroch fary.
12. Mládenci, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú študovať dennou formou katolícku teológiu na TI v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule, nech svoje prihlášky podajú do
28. februára 2014. Prihláška sa podáva prostredníctvom vlastného farára. Podmienky prijatia na
štúdium Katolíckej teológie sú zverejnené na internetovej stránke Kňazského seminára biskupa
Jána Vojtaššáka: http://ks.kapitula.sk Okrem povinných príloh, ktoré sa vyžadujú v zmysle príslušného zákona, je potrebné aj odporúčanie vlastného farára, krstný list so záznamom o birmovke a sobášny list rodičov. Nahlásení uchádzači budú následne listom pozvaní na stretnutie s diecéznym biskupom.
pokračovanie z titulnej strany
sv. Valentína bude mať v týždni od 10. – 15.
2. zľavnené knihy s tematikou manželstva.
Mesto:
Reštaurácia pod Vežou ponúka manželom
degustačné menu (predjedlo, hlavné jedlo,
dezert) plus fľašu vína v celkovej sume 20 €
(čas podávania večere od 17:30 do 19:30
hod.).
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Motorest Goral poskytne manželským párom zľavu 10 % z ceny večere.
Ak sa chcete zúčastniť nejakej akcie a nemáte kde nechať svoje deti, radi vám ich
postrážime vo Face clube.
Viac o celej kampani Národného týždňa
manželstva sa dočítate na www.ntm.sk.
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:
7.30 † Margita 30.výr. a ost. † z rod.
9.00 Jozef Kuna 50r. zdr. a B.pož.
10.30 Júlia Kovalčíková 90r.
18.30 Zdr. a B.pož. Otília s rod.
Zdr. a B. pož v rodine Eleny
† Margita 30.výr.
a ost. † z rod.Hoholovej a Bicušovej
6.30 † Jozef, František, Pavol, Terézia
17.30 † Valentin, Jozef Monka

16:30
17:30 K

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

† Jolana 30.výr.

Jonas s rod. B. pož. a zdr.

† Ladislav, Agnesa

† Ján, Katarína Pirožek
Za chorých členov
posvätného ruženca
† Jozef Šatala

Št

Zdr. a B.p. Ján (50.n.) a Terézia s rod.

† Walter

Pi

6.30 † Alžbeta Stoklasová
18.30 † z rod. Petrasovej a Štefaňákovej

Mária Kovalčíková
70. nar., zdr a B.pož.

So

† Milan

† Katarína a Jakub
Oberla
† pater Vincent Babín
a Jozef Škoda
Zdr. a B.pož.
pre Alenu s rodinou

Ne

7.30 † Ján Čenščák
9.00 zdr. a B.p. Mária s rod.
18.30 † Ema a ost. rodina

† Jozef

Mária Reznická
B. pomoc a zdravie
k 50. narod.
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