JEDNOTA STOJÍ NA POKORE,
LÁSKAVOSTI A VEĽKODUŠNOSTI

P

okora, láskavosť, veľkodušnosť. To sú tri piliere, na ktorých treba tvoriť jednotu v
Cirkvi. Tak znela hlavná myšlienka dnešnej
homílie pápeža Františka, ktorý tradične slúžil
omšu v Dome sv. Marty. Svätý Otec opäť raz vyzval veriacich, aby odmietli akúkoľvek žiarlivosť,
závisť či bitky.
Petrov nástupca rozvinul svoju homíliu podčiarkujúc, že Pánov pozdrav «Pokoj vám» „vytvára puto“, puto pokoja.
Je to pozdrav, ktorý „nás zjednocuje pre vytváranie jednoty ducha“. „Ak niet pokoja,“ dodal pápež,
„ak nie sme schopní pozdraviť sa v širšom zmysle
slova, mať otvorené srdce s duchom pokoja, nikdy tu nebude jednota“. A táto jednota platí pre
„jednotu vo svete, jednotu v mestách, v susedstve,
v rodine“:
„Duch zla seje vojny, vždy. Žiarlivosti, závisti, bitky, klebety... sú to veci, ktoré ničia
pokoj a kvôli tomu nemôže byť jednota. A
ako sa správa kresťan v úsilí o jednotu, pri
hľadaní tejto jednoty? Pavol hovorí jasne:
,Správajte sa hodným spôsobom, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou’. Tieto tri postoje. Pokora: nie je možné zachovať pokoj bez pokory. Kde je
pýcha, tam je vždy vojna, vždy vôľa vyhrať

nad druhým, považovať sa za nadradeného. Bez pokory niet pokoja a bez pokoja
niet jednoty“.
Svätý Otec František ďalej s hlbokou ľútosťou
konštatoval, že sme už zabudli „na schopnosť hovoriť s láskavosťou, náš spôsob rozprávania je
okrikovaním sa navzájom. Alebo neslušným hovorením o druhých... niet tam láskavosti“. Avšak
práve láskavosť je „jadrom schopnosti znášať jedni druhých,“ pokračoval pápež: ,Znášajte sa navzájom’, hovorí sv. Pavol. Je treba mať trpezlivosť
„znášať nedostatky druhých, veci, ktoré sa nám
nepáčia,“ dokončil myšlienku Svätý Otec František:
„Po prvé: pokora; po druhé: láskavosť, s
týmto znášaním sa navzájom; a po tretie:
veľkodušnosť: veľké srdce, široké srdce, ktoré
má schopnosť poňať všetkých a neodsudzuje, nezakrpatieva v malichernostiach, ,že ktosi povedal
toto’, ,že som počul tamto’, ,že...’: nie, široké srdce,
tam je miesto pre všetkých. A toto vytvára puto
pokoja, takto sa nám hodno správať, aby sme udržiavali puto pokoja, ktoré je tvorcom jednoty. Zaiste, tvorcom jednoty je Duch Svätý, avšak toto
napomáha, pripravuje vytvorenie jednoty“.
„Toto je spôsob hodný povolania k tajomstvu, ku
ktorému sme všetci povolaní, tajomstvu Cirkvi,“
dodal na záver svojej homílie pápež František.
Svätý Otec tak pozval všetkých, aby si opäť prečítali trinástu kapitolu Prvého listu sv. Pavla Korinťanom, ktorá nás „učí, ako vytvoriť priestor pre
Ducha, aké majú byť naše postoje, aby On vytváral jednotu“:
„Tajomstvo Cirkvi je tajomstvom Kristovho tela:
,jedna viera, jeden krst’, ,jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je
vo všetkých’: toto je jednota, o ktorú prosil Ježiš
Otca pre nás a ktorú my musíme pomáhať vytvárať, túto jednotu s putom pokoja. A puto pokoja
rastie s pokorou, s láskavosťou, so znášaním sa navzájom a s veľkodušnosťou“.
zdroj: Radio Vaticana
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PANE, VOLÁM K TEBE:
BUĎ MILOSTIVÝ MNE HRIEŠNEMU!
bil sa do pŕs a hovoril: ,Bože, buď milostivý mne hriešnemuʻ“
(Lk 18, 9 – 13).
„Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť
sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.“
Obaja vošli za rovnakým účelom – modliť sa,
ale ich úmysly boli odlišné.
Farizej sa nemodlí k Bohu, ale rozpráva sa
sám so sebou. Porovnáva svoje bezúhonné
správanie so správaním ostatných ľudí a cíti sa
byť v porovnaní s nimi oveľa lepší. Jeho vlastná dobrota mu „obsadila“ srdce natoľko, že
tam už nebolo miesto pre nikoho. Ani pre Boha.

T

ým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal
Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja
ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.
Farizej sa postavil a takto sa v sebe
modlil: ,Bože, ďakujem ti, že nie som
ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo
mám.ʻ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale

Mýtnik stojí celkom vzadu. Božiu priazeň si
získava svojou pokorou a dôverou voči nemu.
Bál sa pozdvihnúť oči k nebu, lebo si uvedomoval svoju hriešnosť a nehodnosť: „Bože,
buď milostivý mne hriešnemu.“ To bola
jeho modlitba. A od teraz by to mohla byť aj
moja modlitba.
Toto podobenstvo mi dáva lekciu, ako by mala vyzerať moja modlitba. Nemala by byť
osobným monológom zameraným iba na seba, ale pokorným vyjadrením svojej závislosti
na Bohu. Ani to ma nesmie odradiť od rozhovoru s Bohom, keď vo vzťahu s ním necítim
nijaké zvláštne citové prežívanie. Pri Pánovi
treba totiž vytrvať. Nedať sa odradiť. Bojovať
so zlým.
zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: novomanželia Školníkovci 100€, novomanželia
Slávikovci 50€, novomanželia Fiasovci 50€, z krstu Natálie Neupauerovej 30€. Pán
Boh zaplať.
2. Na realizáciu Základnej cirkevnej školy v Sp. Belej sa za posledný mesiac
vyzbieralo 2.675,77€, z toho z pokladničiek z kostolov: Sp. Belá 140,20€; Kr. Ves
200€; Strážky 30€ a ostatné z milodarov veriacich. Celkovo sa od začiatku vyzbieralo 7.675,77€. Úprimný Pán Boh zaplať všetkým darcom. Kto by chcel prispieť svojim dobrovoľným milodarom, naďalej môže prispievať do pokladničky alebo na číslo
účtu: SK80 0900 0000 0051 1622 4375.
3. V nedeľu 23.10.2016 je misijná nedeľa v rámci ktorej sa koná zbierka na
misie. Svoj dobrovoľný milodar môžete dať v kostole do pokladničky určenej na tento
účel. Zároveň Vám oznamujeme, že vyšlo jesenné číslo časopisu „Svetové misie“ k tohtoročnej misijnej nedeli. Téma je – misie na Islande.. Časopis je nepredajný. Vo vnútri je poštová poukážka, ktorou môžete osobne podporiť misie. Vopred vám vyslovujeme
Pán Boh zaplať za misionárov a ľudí v misijných krajinách.
4. V nedeľu 23.10.2016 bude vo farskom kostole v Sp. Belej modlitba sv. ruženca o 14.00h spojená s misijnou prezentáciou. Pozvanie prijala sr. Lucia zo
spoločnosti sv. Vincenta de Paul z Kežmarku. Zároveň bude možnosť podporiť akciu
"Boj proti hladu" kúpou perníkového srdiečka.
5. V stredu 26.10.2016 pozývame všetkých členov farskej pastoračnej rady na
stretnutie, ktoré sa uskutoční po sv. omši o 18.30h na farskom úrade.
6. Stretnutie mužov bude v pondelok 24.10.2016 po sv. omši na fare.
7. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 28.10.2016 t.j. v piatok večer po sv. omši prosíme veriacich z ulice Krátkej: Vaverčákova 2, Bukovinova 3,
Mlynarčíkova 5, Vaverčákova 7, Čarnogurská 8/A, Tyborova 8.
OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Andrej Novák, syn Andreja a Viery r. Lorenčíkovej, býv. v Sp. Belej
a Beáta Rurová, dcéra Pavla a Heleny r. Kaletovej, býv. v Novej Ľubovni

V NOCI Z 29. NA 30. OKTÓBRA SA MENÍ ČAS.
O 03.00h letného času posunieme hodiny na 02.00h
stredoeuropského času.
RODINNÁ SV. OMŠA
V nedeľu 30.10.2015 vás pozývame
na rodinnú sv. omšu do farského kostola
v Sp. Belej o 10.30h.
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LITURGICKÝ PREHĽAD
NE

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
MISIJNÁ NEDEĽA

23.10.

PO 24.10. Féria
UT

25.10. Féria

ST

26.10. Féria

ŠT

27.10. Féria

PI

28.10.

SO 29.10.

NE

30.10.

+ adorácia

Spišská
Belá
7:30
9:00
10:30
18:30
18:30
6:30
17:30
15:00 +
17:45 R
18:30
6:30
18:30

Féria
Večerná sv. omša z nasled. nedele

8:45

10:00
11:00 K
17:30

7:30
9:00
10:30
18:30

17:30 K
17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

7:30
18:30

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

K - Kolónia

Krížová
Ves

17:30

18:30

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov,
sviatok

Strážky

17:30

8:45

10:00
11:00 K

R - sv. ruženec

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

Ne

7.30 Za deti s rodinami, zdr. a B.pož.
9.00 + Michal 30.výr. a ost. + z rod.
18.30 Elena, B.pož a zdr.

Za všetkých, ktorí sa
ocitli v manželskej
kríze

Po

Stanislava s rod. zdr. a B. pož.

Ut

+ Elena Smreková 10. výr., Vincent a Vincent, + Mária Dutková 1. výr.

St

6.30 + Anna, Emil Krigovský
17.30 Michal a Gabriela Pliško
20. výr. sobáša

Št

Ján Suchý 30. nar.

Pi
So

Ne

6.30 Zuzana s rod., zdr. a B.pož.
18.30 + Ján Grivalský 35. výr.,
+ Helena, + Anton
7.30 + Štefan a ost. + z rod., zdr. a B. pož.
Irena ost. rod.
18.30 + Ján Urbán 1. výročie
7.30 + Jozef a Žofia
9.00 Margita 70. nar. zdr. a B. pož.
18.30 + z rod. Galiniakovej
a Laurenčíkovej

KRÍŽOVÁ VES:
B. pomoc a zdr. pre kňazov
Michala Holíka k 35. nar.
a Mareka Suchanovského
k 31.nar.
Grétka Krempaská, uzdravenie
a B.pomoc

+ Ján, Mária Šťastný
Štefan s rod., B. pož.
Za zdravie pre Annu

+ Mária Geletková

+ Mária Konfalová

Za rodinu Heleny a Milana
Maliňakových
+ Juraj Sopko 10.výr.

Za veriacich

+ Matej, Mária Grainda
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