PÁPEŽ FRANTIŠEK:
CIRKEV STOJÍ NA JEŽIŠOVEJ MODLITBE

Z

ákladom nášho kresťanského života je
to, že Ježiš prosí za nás. Tak znela hlavná myšlienka homílie pápeža Františka, ktorú predniesol v Dome sv. Marty. Svätý
Otec podčiarkol, že každá Ježišova voľba, každý jeho čin až po smrť na kríži sa vyznačuje
modlitbou. Z toho dôvodu povzbudil veriacich, aby dôverovali Pánovej modlitbe.
Petrov nástupca sa v úvode svojej homílie zastavil nad evanjeliovým čítaním, v ktorom sv.
Lukáš opisuje, ako Ježiš strávil celú noc v
modlitbe a vyvolil si dvanástich apoštolov
(Lk 6,12-19). „Uholný kameň je sám Ježiš,“ zopakoval Svätý Otec výrok sv. Pavla.
„Bez Ježiša niet Cirkvi,“ pokračoval a dodal:
„,Ježiš vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú
noc v modlitbe s Bohom.’ A potom prichádza
všetko ostatné: ľudia, voľba učeníkov, uzdravenia, vyháňanie démonov... Uholný kameň
je Ježiš, áno: avšak Ježiš, ktorý sa modlí. Modlil sa a pokračuje v modlitbe za Cirkev. Uhol-

ný kameň Cirkvi je Pán pred Otcom, ktorý
prosí za nás, ktorý sa za nás modlí. My sa tiež
modlíme k nemu, ale základ je, že on sa modlí
za nás“.
„Ježiš sa vždy za nás modlil,“ doplnil Svätý
Otec, dokonca aj počas Poslednej večere. Ježiš „pred tým, než ide urobiť zázrak, sa modlí.
Spomeňme si na vzkriesenie Lazára: modlí sa
k Otcovi.“ Pápež ďalej vysvetlil:
„Ježiš sa modlí na Olivovej hore. Na kríži končí modliac sa: jeho život sa zakončil v modlitbe. A toto je naša istota, toto je náš základ, toto je náš uholný kameň: Ježiš, ktorý sa za nás
modlí! Ježiš, ktorý sa modlí za mňa! A každý z
nás to môže povedať: som si istý, som si istá,
že Ježiš sa za mňa modlí; stojí pred Otcom a
vyslovuje moje meno. Toto je uholný kameň
Cirkvi: Ježiš v modlitbe“.
„Pomyslime na ten krok pred umučením, keď
sa Ježiš obracia na Petra s tým varovaním:
,Peter... Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial
ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera’ (Lk 22,31)“. Toto sa nevzťahuje len na Petra, zdôraznil na záver Svätý
Otec:
„A to čo hovorí Petrovi, hovorí tebe, tebe a tebe, i mne a nám všetkým: ,Prosil
som za teba, modlím sa za teba, ja práve
teraz za teba prosím’. A keď prichádza
na oltár, prichádza sa prihovárať, modliť sa za nás. Tak ako na kríži. A to nám
dáva veľkú istotu. Patrím do tejto komunity, pevnej, lebo má za uholný kameň Ježiša, a to Ježiša, ktorý za mňa
prosí, ktorý prosí za nás. Dnes by nám
pomohlo myslieť na kríž; uvažovať nad
týmto tajomstvom Cirkvi. Všetci sme
ako jedna stavba, avšak základom je Ježiš, je to Ježiš, ktorý sa za nás prosí. Je
to Ježiš, ktorý sa za mňa modlí“.
zdroj: Radio Vaticana
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PO STOPÁCH SV. JÁNA PAVLA II.

V

nedeľu 9.10.2016 sa naši farníci aj
členovia ružencového bratstva zúčastnili púte v Poľsku po stopách
svätého Jána Pavla II. Naše putovanie prechádzalo blízko Nového Targu
cez mariánske pútnické miesto Ludzmierz ,
Wadowice, rodisko sv. J.Pavla II a Krakow-Lagievniky stredisko Božieho Milosrdenstva.
Ludzmierz je významné pútnické miesto
v Poľsku, kde sa nachádza Bazilika Matky
Božej Ludzmierzskej, so zázračnou plastikou
Matky Božej. Nazývajú ju Gazdinou a Kráľovnou Podhalia. Dôležitý dátum pre baziliku je 15. August 1963. Vtedajší biskup Karol
Wojtyla a primas Štefan Wyszynski korunovali sochu Panny Márie Ludzmierzskej.
S modlitbou sv. ruženca sme prešli jednou
z najkrajších ružencových záhrad. Toto
úžasné pútnické miesto je ideálne aj pre individuálne i rodinné púte.

Vo Wadowiciach sme prešli Bránou milostrdenstva do Baziliky obetovania Panny
Márie kde bol sv. Otec pokrstený . Veľkým
zážitkom bola pre nás návšteva rodného domu sv. Jána Pavla II. v ktorom sa nachádza
moderné multimediálne múzeum. Prezentuje veľmi pútavou formou život i dielo svätca.
O 15,00 hodine sme sa už nachádzali
Krakowe-Lagievnikoch, kde sme prežili
spoločne modlitbu korunky v Bazilike Božieho Milosrdenstva i sv. omšu v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. S úctou a modlitbou sme obdivovali
Centrum sv. Jána Pavla II., v ktorom sa nachádza Sanktuárium i množtvo kaplniek
s nádhernými mozaikami a uctili sme si relikvie svätého pápeža i sv. Faustíny. Vďační
Bohu za tento požehnaný čas putovania i všetky obsiahnuté milosti sme sa
vydali na cestu domov na Slovensko.
Mária

LITURGICKÝ PREHĽAD

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z krstu Samuela a Liliany Pitoňákových 100€,
z pohrebu Marianny Pavličkovej 50€. Pán Boh zaplať.
2. V zbierke na misie sa vyzbieralo: v Sp. Belej 850€, v Kr. Vsi 250€, v Strážkach
70€. Pán Boh zaplať. Peniaze boli odoslané na misie.
3. V noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. O 03.00h letného času posunieme hodiny na 02.00h stredoeuropského času.
4. V nedeľu 30.10.2016 vás pozývame na rodinnú sv. omšu do farského kostola v Sp. Belej o 10.30h.
5. Ak veriaci v čase od 1.11. do 8.11. navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa privlastňujú dušiam v očistci. Rovnako
môže získať odpustky ak 2.11. navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána
a Vyznanie viery. Okrem toho musí byť v milosti posväcujúcej, ísť na sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.
6. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme vždy polhodiny pred sv.
omšou, okrem toho vo farskom kostole v pondelok, štvrtok a piatok aj od 15.00 –
16.30h. V Krížovej Vsi v pondelok od 16.45h do sv. omše, v Strážkach v utorok ráno od
8.00h.
7. Chorých navštívime v pondelok 31.10. dopoludnia. Chorých, ktorých navštevuje pán kaplán Peter navštívime v pondelok popoludní.
8. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 4.11.2016 t.j. v piatok večer po sv. omši prosíme veriacich z ulice Krátkej: Vaverčákova 9, Voláthova 11,
Neupauerova16, Grivalská 18, Stoklasová 19.
9. Pozývame Vás na jednodňovú farskú púť do Turzovky 17.11.2016. Cena
púte je 20€. Prihlásiť sa môžete v sákristii.

PANE, ĎAKUJEM TI!

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu
muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je,
ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy.
Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby
ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu:
„Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci
šomrali: „Vošiel k hriešnemu človeku!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu
svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu
povedal: „Dnes prišla spása do tohto domu“
(Lk 19, 1 – 9).
Ježiš prechádzal cez Jericho. Okolo neho sa
zhromaždil dav ľudí. V ňom sa objavil aj istý
muž, ktorý bol mýtnikom, a volal sa Zachej. V
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očiach zástupu bol Zachej zradcom, lebo slúžil
Rimanom. Prítomní sa totiž sústredili na to,
kým bol Zachej v danej chvíli, zatiaľ čo Ježiš sa
zameral na to, kým by sa Zachej prijatím milosti
odpustenia hriechov mohol stať!
Zachej musel mať v srdci veľkú túžbu vidieť Ježiša, keď riskoval, že sa svojím správaním znemožní pred ľuďmi tým, že vyšiel na planý figovník.
Riskoval veľa, ale oveľa viac získal! Počul známe
slová: „Zachej, poď rýchlo dolu...!“
Mám v sebe aj ja veľkú túžbu vidieť Ježiša, byť s
ním? Alebo sa veľmi rád vyhýbam osobnému
kontaktu s ním? Čo je na príčine tomu, že som
taký „malý“, že Ježiša nevidím? Sú to hriechy, je
to ľahostajnosť, nezáujem o duchovné veci? Žijem len pre materiálne výdobytky? Na aký
„strom“ by som mal vyliezť, aby som ho jasne
uvidel? Ak otvorím Písmo, zaručene uvidím Ježiša, ktorý kráča okolo mňa. Hľadí v tejto chvíli
na mňa! S veľkou láskou.
Zamyslenia

NE

30.10.

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

PO 31.10. Féria, Večerná sv. omša je z nasled. slávnosti
VŠETKÝCH SVÄTÝCH, Slávnosť
Prikázaný sviatok

UT

1.11.

ST

2.11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

ŠT

3.11.

Féria

PI

4.11.

Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
Prvý piatok v mesiaci

SO

5.11.

Féria
Večerná sv. omša z nasled. nedele

NE

6.11.

+ adorácia

Ne
Po

10:00
18:30

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

K - Kolónia

R - sv. ruženec

P - pobožnosť na cintoríne

SPIŠSKÁ BELÁ:
7.30 + Jozef a Žofia
9.00 Margita 70. nar. zdr. a B. pož.
18.30 + z rod. Galiniakovej
a Laurenčíkovej
M. Holík, M. Suchanovský, kňazi, nar.

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

Strážky

Krížová
Ves

8:45

10:00
11:00 K
17:30

8:45
14:00 P

10:00
11:00 K
14:00 P

18:00

17:00 C

17:30

17:30 C

17:30

16:30 K
17:30 C
7:30 CF

7:30
10:00
9:00
8:45
10:30
11:00 K
18:30
C - sv. omša na cintoríne F - Fatimská

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Za veriacich

+ Matej, Mária Grainda
B. pomoc pre Martina, kňaza

7.30 zdr. a B. pož Eriky k 40. nar.
Za + kňazov pôsobiacich vo
Ut 10.30 poďakov. za 60 rokov života Pavel s rod.
farnosti
18.30 + Andrej Zajonc
6.30 + Anna Pavličková
+ Anna Hotaryová 10.výr.,
St
10.30 + Margita Mazureková
+ Ondrej
17.30 + Miroslav Gombar
6:30 za duše v očistci
Št
+ Walter, Oto
+ Joanna, Štefan, Anna, Eugen
18:.30 + Ján Kamak 1. výr.
6.30 Ondrej Ovcarčík 70r., Ján Ovcarčík 40r.,
zdr. a B.pož.
+ Imrich a ost. + z rod.
+ Katarína, Jozef, Anna,
Pi
18.30 + Milan a ost. + z rod. Marekovej a
Makovskej
Jakub
Hudáčkovej
7.30 za + z rod. Homzovej
So
+ Štefan Staš
18.30 + Anna, Ján
07.30 + Šimon, Agnesa a ost. + z rod.
Gallikovej
Ne 09.00 + František Zadžora, + Anna a VojZa veriacich
+ Vendelin, Mária Mačak
tech Zadžorovci
18.30 + Jozef a Anna a ost. + z rod.
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