PÁPEŽ FRANTIŠEK:
CIRKEV STOJÍ NA JEŽIŠOVEJ MODLITBE.

Z

ákladom nášho kresťanského
života je to, že Ježiš prosí za
nás. Tak znela hlavná myšlienka
dnešnej 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. Uholný 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 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 za
nás prosí. Je to Ježiš, ktorý sa za mňa modlí“.
zdroj: radio vaticana
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PANE, S LÁSKOU NÁS OČAKÁVAŠ
V NEBI A MY SA NA TO TEŠÍME!
Ježiš im povedal: „Synovia tohto veku sa
ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za
hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú.
A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých,
lebo pre neho všetci žijú“
(Lk 20, 27 – 33. 34 – 35. 38).

T

u prišli k nemu niektorí saduceji,
ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a
pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám
napísal, že ak niekomu zomrie
brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho
brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si
ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon
zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude
žena manželkou pri vzkriesení?“

Niektorí saduceji sa snažili dostať Ježiša do
pasce. Vyrozprávali mu príbeh o žene, ktorá sa
postupne vydala za siedmich bratov a sedemkrát ovdovela. Čia bude vo večnosti? A Ježiš,
vidiac ich záludnosť, upriamuje ich pozornosť
na dôležitú skutočnosť, na ktorú saduceji zabudli. Tajomstvo večného života v nebi nikto z
ľudí nepochopí ani nevyrieši, lebo ľudské zmýšľanie je obmedzené.
Preto ani ja nebudem skúmať a pátrať po
odpovediach: Kde je nebo? Ako dlho bude
trvať večnosť? Dostanem sa tam tunelom, poletím či pôjdem pešky? Neriešiteľné nebudem
riešiť. Ale môžem sa na stretnutie s Bohom pripravovať.
„A on nie je Bohom mŕtvych...“ Toto je pre mňa
dôležité. Tu a teraz prežívať prítomnosť živého
Boha. Prijať jeho lásku a v pokore uznať svoju
nehodnosť. Dovoliť mu, aby mi jeho láska úplne ovládla srdce, myšlienky, slová i skutky, a ja
by som sa tak stal odrazom jeho svetla pre
dnešný svet.
Pane, s láskou nás očakávaš v nebi a my
sa na to tešíme!
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Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z krstu Mateja Burdička 50€, Bohu známy darca 50€. Pán Boh
zaplať.
2. Darovali na kostol v Kr. Vsi: rod. Kováčová 50€. Pán Boh zaplať.
3. 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.
4. Modlitbové stretnutie ružencového bratstva bude 6.11.2016 vo farskom kostole v Sp.
Belej o 15.00h, na filiálkach Krížová Ves a Strážky o 14.00h.
5. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 11.11.2016 t.j. v piatok večer po sv.
omši prosíme veriacich z ulice Krátkej: Zoričákova 20, Mlynarčíkova 21, Štefaniakova 25,
Kušionova 26, Čarnogurská 29.
6. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 12.11.2016 prosíme tieto ženy: Marta
Molitorisová č.d. 113, Marcela Krempaská č.d. 114, Eva Vengliková č.d. 114.
7. Farský úrad s miestnou organizáciou Slovenský Orol Vás pozýva v sobotu 12.11.2016
na farskú brigádu. Pracovať sa bude na kostolnom a farskom dvore. Je potrebne pohrabať lístie
a urobiť celkový poriadok. Prosíme doneste si hrable, metly a pracovné rukavice. Začiatok na farskom
dvore ráno o 9.00h.
8. eRko: Pozývame detí, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania Dobrej Noviny na spoločné stretko, ktoré bude v sobotu 12.11.2016 o 14.00h. Stretneme sa pred farou. Tešíme sa na vás.
9. Spoločenstvo Dávid vás 14. 11. pozýva do Popradu na Godzone turné ktoré sa uskutoční v rámci týždňa Cirkvi pre mládež. Turné tento rok nesie názov "Nový level". Zvlášť pozývame všetkých birmovancov. Turné je pre nich veľmi odporúčanou bonusovou aktivitou. Na turné ide zo Spišskej Belej špeciálny autobus s odchodom 16:15 zo zastávky smer Poprad.
Cena cesty tam a späť sú 2 €. Začiatok programu je o 18:00, koniec 21:00 predpokladaný návrat
do Spišskej Belej 22:00. Prihlásiť do autobusu sa môžete na tour.godzone.sk/tour-busy
10. Pozývame Vás na jednodňovú farskú púť do Turzovky 17.11.2016. Cena púte je
20€. Prihlásiť sa môžete v sákristii.
11. Pozývame vás do modlitby za birmovku a birmovancov. V košíku pri stĺpe si môžete
vybrať meno jedného z nich a potom sa za neho počas celej prípravy modliť. To čo najviac potrebujú Birmovanci i my všetci, ktorí ich pripravujú je modlitba. Lebo bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania.
OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Marcel Krempaský, syn Vincenta a Eleny r. Pisarčíkovej, býv. v Sp. Belej
a Gabriela Neupauerová, dcéra Jána a Kataríny r. Batoryovej, býv. v Lendaku

ZATVORENIE SV. BRÁNY MILOSRDENSTVA
Svätý Otec František v bule Misericordiae Vultus stanovil, že mimoriadny Svätý rok sa
skončí na slávnosť Krista Kráľa, 20. novembra 2016, zatvorením Svätej brány
na Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. V predchádzajúcu 33. nedeľu v Cezročnom období, 13. novembra, sa Svätý rok uzavrie v partikulárnych Cirkvách.
V našej farnosti v Sp. Belej vo farskom kostole, sv. Antona, opáta, sa bude
13.11.2016 o 10.30h konať eucharistické slávenie na poďakovanie, ktorému bude
predsedať biskupský delegát Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.
Srdečne Vás všetkých na túto ďakovnú akciu pozývame.
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LITURGICKÝ PREHĽAD
32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
Ne

SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 + Šimon, Agnesa
a ost. + z rod. Gallikovej
09.00 + František Zadžora,
+ Anna a Vojtech Zadžorovci
18.30 + Jozef a Anna a ost. + z rod.

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Za veriacich

+ Vendelin, Mária Mačak
B. pomoc a zdr. pre p. kaplána
Karola Križiana

Po

+ Štefan Slodičák

Ut

Blažena Richterová 65. nar. zdr. a B. pož
i pre celú rodinu

St

6.30 + Ondrej, Juraj a ost. + z rod.
17.30 + Dušan Burica 10. výr.

Št

+ Ján Čižik 30. výr., + Martin, Ružena

+ z rod. Kovalčíkovej

+ Pavlína, Ondrej a Zuzana

Pi

6.30 + Mária a Pavel
18.30 + Dušan Knieszner 30. výr. a ost.r

+ z rod. Pichnarčíkovej

+ z rod. Špesovej

So

7.30 za zdr. a B.pož rod. Justovej a Pisarčíkovej
18.30 + Anna, Viktor Pisarčík

Ne

07.30 + Stanislav Skribčák
09.00 Ľuba Britaňáková 60. nar. zdr. a B. pož.
18.30 + Ján a Paulína

+ Dávid, Anna,
Vladimír, Ondrej

+ Mária, Daniel a Alojz
+ Emil Fedor

Ľudmila, B.pož. a zdr. 70 nar.
B. pož. A zdr. pre
Máriu Kurucovú

+ Jakub a Katarína
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