pokračovanie z titulnej strany
veka, ktorému niet pomoci» (Ž 88,4-5). Koľko
ráz sa takto cítime, sme bezmocní... A toto je
modlitba. Sám Pán nás učí, ako sa modliť v týchto drsných okamihoch: «Pane, hodil si ma do
hlbokej priepasti. Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie. Kiež prenikne k tebe moja modlitba»
(porov. Ž 88,7-8). Toto je modlitba: takto sa
musíme modliť v najdrsnejších, najtemnejších,
najbezútešnejších, najťaživejších okamihoch,
ktoré nás najväčšmi gniavia. Toto znamená
modliť sa autenticky. A aj bedákanie - tak ako
bedákal Jób nad deťmi. Ako syn.“
Kniha Jób tiež hovorí o mlčaní priateľov. Trpiacej osobe „môžu slová ublížiť“, poznamenal pápež František. To, čo sa ráta, je byť nablízku, vyjadriť blízkosť, „ale nie rečniť“, upozornil Svätý
Otec a pokračoval: „Keď človek trpí, keď je v duchovnom zúfalstve, treba hovoriť čo najmenej a
treba pomáhať tichom, blízkosťou, pohladením,
modlitbou pred Pánom“.
„Po prvé, musíme v sebe rozpoznať okamihy duchovnej neútechy, keď sme v tme, bez nádeje, a

položiť si otázku prečo. Po druhé, treba sa modliť k Pánovi, tak ako nás to dnes učí liturgia týmto 88. žalmom v okamihu tmy. ,Kiež prenikne k
tebe moja modlitba, Pane‘ (porov. Ž 88,3). A po
tretie, keď sa priblížim k osobe, ktorá trpí či už
chorobou, alebo akýmkoľvek súžením, ale ktorá
je v neúteche, (je potrebné) ticho; ale ticho s veľkou láskou, blízkosťou, pohladením. A nerečniť,
lebo to v konečnom dôsledku nepomôže, ba i
ublíži.“
Na záver homílie pápež František pozval k prosbe o nasledovné dary od Boha:
„Modlime sa k Pánovi, aby nám dal tieto
tri milosti: milosť rozpoznať duchovnú
neútechu, milosť modliť sa, keď budeme
vystavení tomuto stavu duchovnej neútechy, a aj milosť vedieť sprevádzať osoby,
ktoré zakusujú drsné okamihy smútku a
duchovnej neútechy“.
zdroj:
http://sk.radiovaticana.va

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU V KRIŽOVEJ VSI
Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať: Za dni, ktoré nám dávaš, Ti ďakujeme, za všetky plody zeme Ti ďakujeme...“
To sú slová z jednej kresťanskej piesne.
O prekrásnu dekoráciu okolo obetného stola sa
postarali s nadšením veriaci z Križovej Vsi.
Bohatá výzdoba kostola z plodov našich záhrad
nám opäť pripomenula Božiu dobrotu, s akou sa
stará o človeka.
Boh nám zveril zem s celým jej bohatstvom a poúča nás, ako ho máme používať, aby nám boli na
osoh. Sme svedkami toho, že Boh nám každoročne požehnáva úrodu a darúva nám bohaté
plody zeme, a preto sme mu chceli aj týmto spôsobom prejaviť našu vďaku za všetky dary, ktoré
nám poskytol na živobytie.
VĎAKA TI, PANE!
Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada: Jaroslav Bachleda, Peter Petrek O2: 0905 694 717,
Peter Gaži, Marek Suchanovský

www.rkfarnost.spisskabela.sk mail: fspbela@gmail.com
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AKO REAGOVAŤ
NA DUCHOVNÚ NEÚTECHU

Čo sa deje v našom srdci, keď na nás doľahne
„duchovná neútecha“? Túto otázku položil
Svätý Otec v homílii v Kaplnke Domu sv. Marty, v ktorej sa sústredil na dôležitosť ticha a
modlitby pri prekonávaní temných okamihov
života.
Svätý Otec sa v homílii nechal inšpirovať liturgickým čítaním z Knihy Jób: Jób otvoril ústa
a preklínal svoj deň: „Nech zhynie deň, v ktorý som sa narodil, aj noc, keď povedali: ‚Počal
sa človek.‘
Prečo som v lone nezomrel, alebo nezahynul
hneď, ako som vyšiel z matkinho života? Načo ma vzali na kolená, prečo ma na prsiach
dojčili?
Teraz by som už ticho spal a v spánku odpočíval s kráľmi a radcami krajiny, ktorí si stavali náhrobky; alebo s kniežatami, čo mali
zlato a svoje domy striebrom plnili. Prečo nie
som ako zahrabané nedochôdča, ako počatí,
čo neuzreli svetlo? Tam bezbožní prestávajú
zúriť, tam si vyčerpaní odpočinú.
Načože je úbohému svetlo a život tým, čo majú horkosť v duši, čo čakajú smrť, ale neprichádza, hoci ju hľadajú viac ako skrytý poklad, a veľmi sa radujú a tešia na hrob? Načo
je život človeku, ktorému je skrytá jeho cesta a
ktorého Boh obkľúčil temnotami?“ (Jób 3,13.11-17.20-23), Jób prišiel o všetko, o každý
statok i o svoje deti a cíti sa stratený, no nerepce
proti Bohu.
„Jób bol v problémoch: stratil všetko,“ prežíval
„duchovnú neútechu“, a tak bedáka „ako syn
pred otcom“, vysvetlil Svätý Otec a pripomenul, že tak to robil aj prorok Jeremiáš, ktorý bedákal pred Pánom, ale nepreklínal ho:

„Duchovná neútecha je niečo, čo sa prihodí nám všetkým: môže byť silnejšia či
slabšia... Ale ten temný stav duše bez nádeje,
nedôverčivý, bez vôle žiť, bez toho, že by sme
videli na koniec tunela, s toľkým nepokojom v
srdci a aj v myšlienkach... V duchovnej neúteche sa cítime ako so zgniavenou dušou, ktorá
nedokáže, ba ani nechce žiť: ,Radšej smrť!‘ Tak
znie Jóbovo bedákanie. Radšej smrť ako taký
život. Musíme pochopiť, kedy je náš duch v
tomto stave veľkého smútku a keď lapáme po
dychu: toto sa deje nám všetkým: s väčšou či
menšou intenzitou... nám všetkým. Treba chápať, čo sa deje v našom srdci...“
V tejto súvislosti je tu jedna „otázka, ktorú si
môžeme položiť: ,Čo treba robiť, ak prežívame
tieto temné okamihy kvôli rodinnej tragédii,
chorobe, niečomu, čo ma zráža k zemi“. Niekto
pomyslí na to, že by si vzal „tabletku na spanie“
a vzdialil sa „od skutočností“ alebo by si dal
„dva, tri, štyri poháriky“. To však nepomôže,
upozornil Petrov nástupca. Naopak dnešné liturgické čítanie „nám ukazuje, ako sa zachovať
voči tejto duchovnej neúteche, keď sme vlažní,
cítime sa mizerne, bez nádeje“.
Odpoveď sa nachádza v Žalme: „Kiež prenikne
k tebe moja modlitba, Pane“ (porov. Ž 88,3),
pokračoval pápež František a prítomným poradil, že sa treba modliť, úpenlivo modliť tak ako
to robil Jób: kričať dňom i nocou, aby k nám
Boh naklonil svoj sluch:
„Je to modlitba, ktorou klopeme na dvere, ale mocne! «Moja duša je plná utrpenia a
môj život sa priblížil k ríši smrti. Už ma počítajú
k tým, čo zostupujú do hrobu, majú ma za člopokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z pohrebu Anny Bieľakovej 50€, novomanželia Strišovskí
50€, rodina Jána Suchanovského 50€, z krstu Dominiky Gabčovej 5€. Pán Boh zaplať.
2. Modlitbové stretnutie členov ružencového bratstva bude: v Strážkach v nedeľu
2.10.2016 o 14.00h v kostole, v Sp. Belej v nedeľu 2.10.2016 o 15.00h vo farskom kostole, v Kr. Vsi
v nedeľu 9.10.2016 o 14.00h v kostole.
3. Všetkých mimoriadnych vysluhovateľov sviatosti oltárnej pozývame na spoločné
formačné stretnutie v pondelok 3.10.2016 večer po sv. omši o 19.15h do kancelárie farského úradu.
4. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme vždy polhodiny pred sv. omšou, okrem
toho vo farskom kostole vo štvrtok a piatok aj od 15.00 – 16.30h. V Krížovej Vsi a v Strážkach vo
štvrtok od 16.45h do sv. omše.
5. Chorých navštívime v piatok dopoludnia.
6. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 7.10.2016 t.j. v piatok večer po sv.
omši prosíme veriacich z ulice Kúpeľnej: Halčinova 20, Talárova 22, Kiskova 28, Ofčákova
25, Vojčíkova 27, Oravcova 29.
7. Oznam pre birmovancov: v sobotu 8.10.2016 večer o 18.30h sv. omšou vo farskom kostole v Sp. Belej začne oficiálne Vaša príprava na prijatie sviatosti birmovania. Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu celého týždňa pripravili na túto sv. omšu
vykonaním si sviatosti zmierenia, ktorú si dáte kňazom potvrdiť na spovednej kartičke. Kto by sa nemohol vyspovedať v týždni, nech tak urobí vo farskom kostole v sobotu hodinu
pred sv. omšou, keď budú spovedať naraz viacerí kňazi.

LITURGICKÝ PREHĽAD
NE

2.10.

PO

3.10.

Féria

UT

4.10.

Sv. Františka Assiského, spomienka

ST

5.10.

Féria

ŠT

6.10.

Féria

PI

7.10.

Ružencovej Panny Márie, spomienka
Prvý piatok v mesiaci

SO

8.10.

Féria
Večerná sv. omša z nasled. nedele

NE

9.10.

+ adorácia

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Miroslav Kniha, syn + Miroslava a + Janky r. Hlaváčovej, býv. v Sp. Belej
a Veronika Hradická, dcéra Jána a Anny r. Krigovskej, býv. v Sp. Belej
Michal Bočkai, syn Jána a Eleny r. Vnenčákovej, býv. v Sp. Belej
a Zuzana Galliková, dcéra Vincenta a Jany r. Pitoňákovej, býv. v Sp. Belej
Patrik Griglak, syn Eduarda a Anny r. Jurekovej, býv vo Vojňanoch
a Klaudia Hudačeková, dcéra Dušana a Daniely r. Rušinovej, býv. v Sp. Belej
Adam Slávik, syn Slavomíra a Ingrid r. Ugrayovej, bývajúci v Kežmarku
a Andrea Čekovská, dcéra Pavla a Daniely r. Trembovej, býv. v Sp. Belej
Ján Fias, syn Jána a Bernardy r. Gabrišákovej, býv. v Toporci
a Michaela Ferencková, dcéra Andreja a Anny r. Molčanyovej, býv. v Sp. Belej
Jozef Pavličko, syn Jozefa a Magdalény r. Zoričakovej, býv. v Sp. Belej
a Ľubica Pástorová, dcéra Michala a Ľubice r. Tkáčovej, býv. v Kuzmiciach
Lukáš Gala, syn Jozefa a Evy r. Bavúzovej, býv. v Galante
a Katarína Suchanovská, dcéra + Jána a Dariny r. Polačekovej, býv. v Sp. Belej
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27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

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

K - Kolónia

Krížová
Ves

8:45

10:00
11:00 K
17:30

17:30

18:30
6:30
17:30
15:00 +
17:45 R
18:30
6:30
18:30

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Strážky

7:30
15:00 S
16:00 S
18:30
7:30
9:00
10:30
18:30

17:30 K
17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

8:45

10:00
11:00 K

R - sv. ruženec S - sobáš so sv. omšou

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:
7.30 + Jozef Ščigulinský 5. výr. a ost. +
z rod Ščigulinskej a Zadžorovej
9.00 + Elena Smreková 10. výr. + VinNe cent
st., + Vincent ml., + Valent, + Božena Gancarčíková
18.30 +Stibor, Milan, František
Po

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

+ František Lech

Za levočských pútnikov

Hanka, zdr., B. pož.

+ Jaroslav Krempaský
+ František, Anna
a Rozália

Ut

za zdr. a B. pož. Viery, Žofie a Márie

St

6.30 + Oskar, Anna, Michal a ich rodičia
17.30 + Mária, Imrich Galacky

Št

+ Vladimír Bobula 10. výr.

+ František a František

+ Ľubomír

Pi

6.30 + Jakub a Margita
18.30 + František
7.30 Radoslav s rod. zdr. a B. pož.
18.30 za + z rod. Kostkovej a Bafiovej

+ z rod. Kromkovej a
Židekovej

+ Mária, Michal, Mária,
Michal a ost. + z rod.

So
Ne

František s rod.m,
zdr. a B.pomoc

7.30 + z rod. Pavlicovej a Kačmarčíkovej + Ján, Mária a Bruno
9.00 + Štefan Čupka 20.výr.
Milistenfer
18.30 Peter, zdr. a B. pož.

+ Jozef Nálepka
+ Michal Grivalský
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