PÁPEŽ FRANTIŠEK: BOH „ŠIALENE MILUJE“
A PLAČE, KEĎ SME NEVŠÍMAVÍ

Ježišov plač nad Jeruzalemom, ktorý nespoznal,
že ho navštívil sám Boh, nie je len vecou histórie,
ale je výzvou pre každého z nás. Svätý Otec v homílii v Dome sv. Marty hovoril o Bohu, ktorý „šialene miluje“ svoj ľud.
Vyjadrenie o „bláznivej“ láske Boha k svojmu ľudu „by sa mohlo zdať rúhavým, ale nie je to tak“,
vysvetlil pápež František. Pripomenul prorokov
Ozeáša a Jeremiáša, ktorí podobne charakterizovali Božiu lásku k Izraelu napriek tomu, že bol
„egoistický, neverný, cudzoložný a modloslužobný“. Ako nám to zachytáva evanjelista Lukáš
v dnešnom evanjeliu, Ježiš plače nad tým, že Jeruzalem je k Božej láske nevšímavý.
„A práve toto spôsobuje bolesť srdcu Ježiša Krista, tieto dejiny nevernosti, tieto dejiny nerozpoznania Božích láskavých dotykov, lásky Boha,
milujúceho Boha, ktorý ťa hľadá a chce, aby si aj
ty bol šťastný. Ježiš v tej chvíli videl, čo ho čaká,
ako Syn. A zaplakal... ‚Lebo tento ľud nespoznal
čas svojho navštívenia‘. Táto dráma sa neudiala
iba v histórii a neskončila sa s Ježišom. Je to dráma každého dňa. A je to aj moja dráma. Môže
každý z nás povedať: ‚Viem rozpoznať čas
môjho navštívenia?‘ Navštevuje ma
Boh?“
Svätý Otec poukázal aj na nadväznosť s Božím
slovom liturgie spred dvoch dní, ktoré v príbehu

o Zachejovi zdôraznilo tri momenty Božej návštevy. Boh prichádza, aby naprával, aby vstúpil
do rozhovoru s človekom a aby ho pozval k náprave života. Keď sa Boh s nami chce rozprávať,
vraví: „Klopem na dvere a volám: Otvor mi!“
Toto je podľa pápeža výzva pre každého ku spytovaniu si svedomia:
„Každý z nás môže upadnúť do rovnakého hriechu ako ľud Izraela, do rovnakého
hriechu Jeruzalema: nerozpoznať čas, kedy
sme boli navštívení. A Pán nás navštevuje každý
deň, každý deň klope na naše dvere. Musíme sa
teda naučiť to rozpoznať, aby sme neskončili v
tej tak bolestnej situácii: ‚Čím väčšmi som ich
miloval, čím väčšmi som ich volal, tým viac sa
odo mňa odďaľovali‘. – ‚Nuž, ja som si istý v tom,
čo robím. Chodím na omšu, som v istote...‘
– Spytuješ si každý deň svedomie v tomto
ohľade? Navštívil ma dnes Pán? Pocítil
som nejaké pozvanie, nejakú inšpiráciu
nasledovať ho viac zblízka, urobiť skutok
lásky, modliť sa o niečo viac? Neviem, k
toľkým veciam nás Pán dennodenne pozýva, aby sa s nami stretol.“
Ježišov plač sa netýkal len minulosti, ale aj prítomnosti, v ktorej žijeme dnes, zdôraznil na záver pápež František:
„Ježiš zaplakal nielen kvôli Jeruzalemu,
ale kvôli všetkým nám. A dáva svoj život, aby
sme rozpoznali jeho návštevu. Sv. Augustín používal jedno veľmi silné vyjadrenie: ‚Mám strach z
Boha, z Ježiša, keď prechádza!‘ – Ale prečo máš
strach? – ‚Mám strach, že ho nerozpoznám!‘ Ak
nevenuješ pozornosť svojmu srdcu, nikdy nebudeš vedieť, či ťa Ježiš navštevuje alebo nie. Nech
nám všetkým Pán dá tú milosť rozpoznať
čas, v ktorom sme boli navštívení, v ktorom sme navštívení a budeme navštívení,
aby sme otvorili dvere Ježišovi, aby sa
takto naše srdce bezpečne rozšírilo láskou a slúžilo v láske Pána Ježiša.“
zdroj: radio vaticana
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SPOMÍNAME NA PÁNA KANONIKA
JOZEFA VOJTASA

D

ňa 24. novembra 2016 si pripomíname 110. výročie narodenia
spišského kanonika, historika
a rodáka z Jurgova Jozefa Vojtasa. Ako mladík mal túžbu stať sa lekárom,
a preto po maturite nastúpil na Lekársku fakultu Univerzita Komenského v Bratislave. Avšak
cítil, že Pán ho volá ku kňazskému povolaniu.
Za kňaza bol vysvätený 27. apríla 1930 otcom
biskupom Jánom Vojtaššákom. Ako novokňaz
nastúpil za kaplána do Hrabušíc, potom do
Markušoviec. V roku 1933 sa stal administrá-

torom v Spišských Hanušovciach a od roku
1934 farárom vo Veľkej Frankovej. V roku
1940 sa stal dekanom aj školským inšpektorom. Za kanonika bol menovaný 3. apríla 1947
a v ten deň sa stal aj levočským farárom. V Levoči bol farárom do 7. júla 1950, kedy ho štátna
bezpečnosť zaistila. Potom nasledovali i pre neho roky temna. Po takmer desiatich rokoch väzenia bol Jozef Vojtas prepustený na základe
amnestie, ktorú vyhlásil 9. mája 1960 prezident
ČSR. Po prepustení sa zdržiaval u sestry v Ľubici. Keďže nedostal povolenie na vykonávanie
kňazskej služby, pracoval v Kežmarku ako robotník. Počas tohto obdobia, najmä v rokoch
1965 – 1975, sa začal venovať písaniu dejín
Spiša. Na štúdium prameňov a literatúry mal
dostatočné jazykové predpoklady – ovládal latinský, maďarský, nemecký, poľský a čiastočne
aj francúzsky jazyk.
Po svojej rehabilitácii mohol od 15. novembra 1969 prevziať správu farnosti
Spišská Belá. Po nástupe za farára do Spišskej
Belej sa aj napriek podlomenému zdraviu intenzívne venoval duchovnej činnosti. Zaslúžil
sa o generálnu opravu Kostola sv. Antona, opáta, filiálneho Kostola Narodenia Panny Márie
v Krížovej Vsi a dreveného kostolíka v Tatranskej Kotline. Napokon sa „pustil“ do opravy farskej budovy. Táto náročná práca mu priniesla
úctu a vďaku veriacich farnosti.
Dňa 18. marca 1977 vo večerných hodinách odpadol. Prevezený bol do nemocnice v Kežmarku, kde 22. marca 1977
zomrel. Pohreb sa konal v Spišskej Belej 25.
marca 1977. Za veľmi veľkej účasti kňazov a vepokračovanie na druhej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z pohrebu Moniky Mišekovej 30€. Pán Boh zaplať.
2. Kto sa na sviatok Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu,
Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
3. Katolícka jednota Slovenska pripomína prihláseným, že odchod autobusu na
operetu do Košíc je v stredu 23.11.2016 o 15.30h z autobusovej zastávky Spišská
Belá (smer Kežmarok).
4. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 25.11.2016 t.j. v piatok večer po
sv. omši prosíme veriacich z ulice Továrenskej č.4-7.
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 26.11.2016 prosíme tieto ženy:
Vlasta Konkolová, č.d. 135, Darina Andrášová, č.d. 136, Silvia Vengliková, č.d. 136.
6. Spoločenstvo Dávid pozýva na modlitbu chvál v sobotu 26.11.2016 večer po sv.
omši o 20.00h vo farskom kostole.
7. V nedeľu 27.11.2016 sa začína nový liturgický rok (rok A) a zároveň advent. Požehnanie adventných vencov bude v sobotu 26.11.2015 pri večerných sv. omšiach
v Sp. Belej a v Kr. Vsi. V Strážkach a v rómskom pastoračnom centre v nedeľu.
8. Na budúcu nedeľu 27.11.2016 bude jesenná zbierka na charitu. Svoj príspevok môžete dať počas celého týždňa do pokladničky označenej na tento účel. Výnos zbierky bude
použitý na dokončenie rekonštrukcie budovy, v ktorej sídli Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi. V tejto škole prebieha výučba a ďalšie
služby pre zdravotne ťažko postihnuté deti a ich rodiny. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan
Sečka a všetci pracovníci Spišskej katolíckej charity ďakujú všetkým vám, dobrodincom, za vaše
modlitby, obety a aj príspevky. Pán Boh zaplať.
9. Pozývame Vás na rodinnú sv. omšu v nedeľu 27.11.2016 o 10.30h do farského
kostola v Sp. Belej.
10. V nedeľu 27.11.2016 sa uskutoční regionálne stretnutie mužov v Kežmarku v
budove cirkevnej školy na sídlisku juh. Odchod účastníkov bude z pred fary v Sp.
Belej o 11.00h. Svoju účasť nahláste p. Antonovi Lojekovi st.
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20.11.

KRISTA KRÁĽA, SLÁVNOSŤ

Obetovanie Panny Márie,
spomienka
Sv. Cecílie, panny a mučenice
22.11.
Spomienka

PO 21.11.

18:30

UT

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

ŠT

24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza
a spoločníkov, spomienka

PI

25.11.

Sv. Kataríny Alexandrijskej
Ľubov. spom.

6:30
18:30

Féria
Večerná sv. omša z nasled. nedele

7:30
18:30

27.11.

+ adorácia

K - Kolónia

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

8:45

10:00
11:00 K

17:30

23.11. Féria

NE

Krížová
Ves

17:30

ST

SO 26.11.

Strážky

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

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

pri jeho hrobe na miestnom cintoríne,
kde si spoločnou modlitbou uctíme jeho
pamiatku.

St
Št

+ z rod. Bizubovej a Rusnačekovej

za + z rod. Bekešovej

+ Ondrej, Anna Venglik

Večer o 18.30 hod. bude spomienková
slávnosť pokračovať slávením Eucharistie, po ktorej sa nám prihovorí vzácny
človek, Doc. PhDr. Ivan Chalupecký, významný spišský historik a archivár.

Pi

6.30 + Miroslav Pompa
18.30 František a Anna Polaček 10 + 10. výr.
sobáša

+ z rod. Alexyovej a
Krakovej

+ Anna Pavličková

So

7.30 + Štefan, Alžbeta Kašper,
Milan Šemanský
18.30 + Katarína, Jozef Labusovci

Ne

07.30 Evka Palušáková, zdr. a B.pož.
09.00 + Andrej 10. výr.
18.30 + z rod. Ovčarikovej,
Gancarčíkovej a Vnenčákovej

Nikolas Horvath, syn Juraja a Ľubomíry r. Hangurbadžovej, býv. v Kr. Vsi
a Ľubomíra Pompová, dcéra Ľubomíra a Magdalény r. Oráčkovej, býv. v Malom Slavkove

Pri príležitosti 110. výročia narodenia
pána kanonika Jozefa Vojtasa, vzácneho
kňaza, otca našej farnosti, Vás pozývame
na spomienkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční 24. novembra 2016 o 15.00 hod.

NE

Spišská
Belá
7:30
9:00
10:30
18:30

SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 Stanislav a Anna 40. výr. sob.
09.00 Andrej Vnenčák 75r., zdr. a B.pož
18.30 + František Bachleda
+ z rod. Čenščákovej a Rusnačkovej
+ Ján, Katarína, Mária, František a ost. +
z rod. Lizákovej a Gallikovej
06.30 rodina Miroslava za B. pož.
17.30 + Stanislav, Milan, Jozef, Valentín

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

pokračovanie z titulnej strany
riacich z rôznych farností ho pochoval spišský
kapitulný vikár Štefan Garaj.
Mesto Spišská Belá uviedlo Jozefa Vojtasa do siene osobností mesta dňa 19. januára 2014 pri príležitosti 750. výročia
prvej písomnej zmienky o meste Spišská
Belá.

LITURGICKÝ PREHĽAD

Na záver si pozrieme krátky filmový dokument z pohrebu pána kanonika Jozefa
Vojtasa.

Ne
Po
Ut

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Za veriacich

20 rokov manželstva
Gabriely a Petra
+ Anna Pavličková

Anna 88. nar. a za
rod. Pjenčákovú
+ Daniel Krempaský

+ Andre, Mária Rezničák

B. pož. A zdr. pre
Boženu 65 rokov

+Andrej, Ida Grivalský
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