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PÁPEŽ FRANTIŠEK V ADVENTNEJ HOMÍLII:
AKO SA SKUTOČNE STRETNÚŤ S PÁNOM

PROGRAM
9.12. - Piatok – katechumenát a krst
17:30 sv. omša s tematickým príhovorom pri sv. omši v Krížovej Vsi
18:30 sv. omša s príhovorom pre birmovancov v Spišskej Belej
10.12. - Sobota - samota a vyhnanstvo
7:30 sv. omša s príhovorom v Spišskej Belej
15:00 korunka Božieho milosrdenstva s rozjímaním a sv. spoveď (Spišská Belá)
17:30 sv. omša s príhovorom, moderovaná adorácia (Krížová Ves)
20:00 moderovaná adorácia (Spišská Belá)
11.12. - Nedeľa - biskupská služba
7:30, 9:00, 10:30 sv. omše s príhovorom v Spišskej Belej
8:45 sv. omša s príhovorom v Strážkach
10:00 sv. omša s príhovorom v Krížovej Vsi (kostol)
11:15 sv. omša s príhovorom v Krížovej Vsi (rómske pastoračné centrum)
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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resťanská viera nie je nejaká teória či
filozofia, je to stretnutie s Ježišom.
Tak znela hlavná myšlienka homílie
pápeža Františka, ktorý na začiatok
Adventu, slávil omšu v Dome sv. Marty. Na to,
aby sme skutočne stretli Ježiša, musíme sa podľa Svätého Otca vydať na cestu. Potrebujeme k
tomu však tri postoje: musíme byť bdelí v
modlitbe, činní v láske a radostní vo
vzdávaní chvály.
Stretnúť Ježiša, to je tá „milosť, po ktorej túžime
počas Adventu,“ vysvetlil pápež František na
úvod svojej homílie, ktorú zameral práve na tému stretnutia sa s Pánom. V období očakávania príchodu Krista nám liturgia ponúka mnohé Ježišove stretnutia: s Matkou v jej lone, s
Jánom Krstiteľom, s pastiermi, s mudrcmi. To-

to všetko, dodal Svätý Otec, nám hovorí, že Advent je „čas na kráčanie a vychádzanie v
ústrety Pánovi, to znamená čas, aby sme
neostali stáť na mieste“.
Preto by sme sa mali podľa Rímskeho biskupa
pýtať samých seba, ako môžeme kráčať v ústrety Ježišovi: „Aké sú postoje, ktoré musím
zaujať, aby som sa stretol s Pánom? Ako
mám pripraviť svoje srdce na stretnutie
s Pánom“ a dodal:
„V modlitbe na začiatku omše nám liturgia naznačuje tri postoje: bdelosť v modlitbe, činnosť v láske a radosť v chvále.
To znamená, že sa musím modliť s bdelosťou;
musím byť činný v láske, v bratskej láske: nielen
dať almužnu, ale tiež tolerovať ľudí, ktorí sú mi
nepríjemní, tolerovať doma deti, keď sú príliš
hlučné alebo manžela alebo manželku, keď sú
ťažkosti, alebo svokru... neviem... avšak tolerovať: tolerovať. Vždy tu ide o lásku, avšak činnú.
A tiež radosť z chválenia Pána: ,Jasajúci v radosti’. Tak musíme prežívať túto cestu, túto vôľu
stretnúť Pána. Aby sme ho naozaj stretli. Nesmieme stáť na mieste. A tak stretneme Pána“.
Podľa slov Svätého Otca, aj samotný Ježiš hovorieval, aby sme sa nezastavovali. A práve v
tomto kráčaní za ním nás čaká prekvapenie,
dodal pápež František, „pretože on je Pánom
prekvapení“: „Kráčam, aby som ho stretol a on
kráča, aby stretol mňa, a keď sa stretneme uvidíme, že to veľké prekvapenie je, že on ma hľadal skôr, než som ho začal hľadať ja“. To je „to
veľké prekvapenie zo stretnutia s Pánom. On
nás hľadal skôr. On je vždy prvý. On zdoláva
cestu, aby nás stretol“. A to je tiež to, čo sa pripokračovanie na druhej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z krstu Mathiasa Majerčáka 30€; rodina Adamjaková-Kisková 50€; z pohrebu Viery Pompovej 50€; Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Krížovej Vsi: z narodenín Patrika Svitanu 50€. Pán Boh zaplať.
3. Darovali na kostol v Strážkach: z pohrebu Magdalény Bonkovej 100€. Pán Boh zaplať.
4. Stretnutie ružencového bratstva bude v nedeľu 4.12.2016 o 14.00h vo všetkých
kostoloch našej farnosti.
5. Oznamujeme rodičom birmovancov, že birmovanecké stretnutie v piatok
9.12.2016 bude dlhšie. Predpokladaný koniec bude o 22.00h. Zároveň rodičov
pozývame na dôležité informačné stretnutie v nedeľu 11.12.2016, ktoré bude po
Korunke o 15.00h v kostole.
6. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 09.12.2016 t.j. v piatok večer po
sv. omši prosíme veriacich z ulice Továrenskej č.13-15.
7. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 10.12.2016, prosíme tieto ženy:
Helena Kaľavská, č.d. 145, Mária Krempaská, č.d. 148, Eva Voláthová, č.d. 153
8. eRko: Pozývame všetkých koledníkov na vysielaciu sv. omšu s otcom biskupom,
ktorá sa uskutoční 10.12.2016 o 11.00h v kostole sv. Petra a Pavla v Starej Ľubovni. Nahlásiť sa môžete u svojich animátorov, ktorí vám poskytnú bližšie informácie. Oznam
platí aj pre filiálky Strážky a Krížová Ves.
9. V jesennej zbierke na charitu sa vyzbieralo: v Sp. Belej 633,70€, v Kr. Vsi 300€
a v Strážkach 63€. Pán Boh zaplať.
10. Počas adventu sa budú konať rorátne sväté omše iba pri svetle sviečok a lampášov. Povzbudzujeme Vás, aby ste spolu s deťmi kráčali počas adventu do kostola so
zapálenými lampášmi. V kresťanskej predajni sv. Valentín je v ponuke široký sortiment lampášov.
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pokračovanie z titulnej strany
hodilo stotníkovi z dnešného Evanjelia podľa sv.
Matúša (Mt 8,5-11):
„Pán vždy kráča viac, vykročí prvý. My
urobíme jeden krok a on ich urobí desať.
Vždy. Hojnosť jeho milosti, jeho lásky,
jeho nežnosti, ktorá sa nikdy neunaví
hľadať nás. Niekedy tiež skrze malé veci:
my si myslíme, že stretnúť Pána je veľkolepá vec, ako ten človek zo Sýrie Naaman,
keď bol malomocný: a to nie je jednoduché... Aj na neho čakalo veľké prekvapenie, akým spôsobom konal Boh. A naším
je Boh prekvapení, Boh, ktorý nás hľadá,
čaká nás a žiada nás iba o malý krok dobrej vôle“.
Svätý Otec na záver veriacich povzbudil, aby
mali „vôľu stretnúť sa“ s Pánom. Lebo ak máme vôľu, on „nám pomôže“: Pán „nás bude
sprevádzať počas nášho života“. A i keď nás
„uvidí toľkokrát vzdialiť sa od neho, bude čakať
ako otec na márnotratného syna“. A mnohokrát
nás uvidí tiež priblížiť sa a on nám bude bežať v

ústrety: „Toto je stretnutie s Pánom, toto je dôležité: stretnutie“, dodal na záver svojej homílie
pápež František a dodal: „Vždy sa ma dotklo to,
čo hovorieval pápež Benedikt, že viera nie je nejaká teória, filozofia, idea: je to stretnutie.
Stretnutie s Ježišom“. Lebo inak, vysvetlil Svätý
Otec, ak „si sa nikdy nestretol s jeho milosrdenstvom“ môžeš „recitovať Krédo naspamäť, ale
nemať vieru“:
„Zákonníci vedeli všetko do detailu, čo sa týkalo
dogmatiky toho času, všetko z morálky vtedajšej
éry, všetko. [Avšak] nemali vieru, lebo ich srdce
sa vzdialilo od Boha. Vzdialiť sa alebo mať vôľu
vyjsť v ústrety. A to je tá milosť, o ktorú dnes prosíme. ,Ó Bože, náš Otec, prebuď v nás vôľu ísť v
ústrety tvojmu Kristovi’ prostredníctvom dobrých skutkov. Ísť v ústrety Ježišovi. A pre to si pripomíname milosť, za ktorú sme sa modlili: bdelosť v modlitbe, činnosť v láske a radosť v
chvále. A tak sa stretneme s Pánom a bude nás čakať veľké prekvapenie“.
Zdroj: radiovaticana
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SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 Mária Jašňáková 1.výr., + Gabika
a ost. + z rod.
09.00 + Anna a duše v očistci
18.30 + Juraj Oksoš

+ Mária Britaňáková 10. výr.,
+ Vincent, Tomáš a + reh. sestra Kazimíra
+ Mikuláš a Anna Pitoňák

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

za veriacich

+ Helena Hagurbadžová
Eduard Ferenčák 80r., zdr.
a B.pož.

+ Gregor Gallik

6.30 + Žofia, Jakub, Miroslav Poláček,
30.výr. úmrtia
17.30 Peter, za B. pož. 50 nar.

+ Jozef Geletka

10.30 + Júlia, Štefan
15.30 + Mária Oravcová 1. výr.
18.30 + Júlia Bočkaiová 10. výr.,
6.30 + Vladimír Saska
18.30 za včelárov
a poďakovanie za úrodu medu
7.30 + z rodiny Margity Mazurekovej
18.30 + Štefan 20.výr

+Julia, Viktor
a + z rod. Želinskej

Za zdr, a B. pož.
pre rod. Kováčovú

+ Pavlína Koščová,
+ Anna Adamjaková

+ Daniel Krempaský

07.30 + Anna 1.výr, + Mikuláš Pitoňák
09.00 + Patrik a rodičia
18.30 + Andrej, Ján a ost. + z rod.

+ Mária 15. výr.,
+ Ondrej, Alžbeta

+ Erika a Ivan, 2. výr
Za B. pož. Pre Michala
a Martu k 50. Narodeninám
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