PÁPEŽ FRANTIŠEK:

EUCHARISTIA NÁM UMOŽŇUJE KONAŤ TAK AKO JEŽIŠ
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Počas týchto nedieľ nám liturgia predkladá z Jánovho evanjelia Ježišovu reč o
Chlebe života, ktorým je on sám a ktorým je aj sviatosť Eucharistie. Dnešný
úryvok (Jn 6,51-58), ktorý predstavuje
poslednú časť tejto reči, hovorí o niektorých spomedzi ľudu, ktorí sa pohoršujú, pretože Ježiš povedal: «Kto je
moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň»
(Jn 6,54). Úžas poslucháčov je pochopiteľný; Ježiš totiž používa štýl typický
pre prorokov, aby vyvolal v ľuďoch – a
aj v nás – otázky a nakoniec aby vyprovokoval rozhodnutie.
Predovšetkým otázky: čo znamená jesť
Ježišovo telo a piť jeho krv? Je to iba
obraz, spôsob vyjadrenia, symbol, alebo to poukazuje na niečo reálne? Aby
sme dali odpoveď je potrebné vycítiť,
čo sa odohráva v Ježišovom srdci, keď
láme chleby pre vyhladnutý ľud. Vediac, že bude musieť pre nás zomrieť na
kríži, Ježiš sa stotožňuje s tým rozlámaným chlebom, s ktorým sa delí, a tento
sa pre neho stáva „znamením“ tej obety, ktorá ho čaká. Tento proces má svoj
vrchol pri Poslednej večeri, kde sa
chlieb a víno reálne stávajú jeho Telom
a Krvou. Je to Eucharistia, ktorú nám
Ježiš zanecháva s presným cieľom: aby
sme sa mohli stať s ním jedno. Hovorí
totiž: «Kto je moje telo a pije moju
krv, ostáva vo mne a ja v ňom» (v. 56).
Toto „ostávať“: Ježiš v nás a my v Ježišovi. Prijímanie je asimiláciou: tým, že
ho jeme, stávame sa ako On. Ale toto si
vyžaduje naše „áno“, naše priľnutie vierou.
Občas počuť ohľadom svätej omše túto
námietku: „Ale na čo omšu? Ja idem do

kostola vtedy, keď to sám cítim, alebo
lepšie sa mi modlí osamote.“ Ale Eucharistia nie je súkromnou modlitbou
alebo nejakou krásnym duchovným zážitkom, nie je to nejaká jednoduchá
spomienka na to, čo Ježiš urobil pri Poslednej večeri. My hovoríme, aby sme
dobre chápali, že Eucharistia je „pamiatkou“, čiže gestom, ktoré aktualizuje a sprítomňuje udalosť Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania: chlieb je reálne
jeho Telom, darovaným pre nás, víno
je reálne jeho Krvou, vyliatou za nás.
Eucharistia je sám Ježiš, ktorý sa nám
kompletne darúva. Sýtiť sa ním a prebývať v ňom prostredníctvom eucharistického prijímania, ak to robíme s vierou, nám premieňa život, premieňa ho
na dar Bohu a bratom. Sýtiť sa tým
„Chlebom života“ znamená vstúpiť do
súladu s Kristovým srdcom, asimilovať,
vstrebať do seba jeho rozhodovanie, jeho myslenie, jeho správanie. Znamená
to vstúpiť do dynamiky lásky a stať sa
ľuďmi pokoja, ľuďmi odpúšťania, zmierenia, solidárneho delenia sa. Tie isté
veci, aké robil Ježiš.
Ježiš uzatvára svoju reč týmito slovami: «Kto je tento chlieb, bude žiť naveky» (Jn 6,58). Áno, žiť v skutočnom
spoločenstve s Ježišom na tejto zemi
nám už dáva prejsť zo smrti do života.
Nebo sa začína práve v tomto spoločenstve s Ježišom.
A v nebi nás očakáva Mária, naša Matka – včera sme slávili toto tajomstvo.
Ona nech nám vyprosí milosť, aby sme
sa vždy s vierou sýtili Ježišom, Chlebom života.“
(Preklad: Slovenská redakcia VR)
Radiovaticana.va
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PANE, NAPLŇ MA TÚŽBOU PRIJÍMAŤ ŤA
KAŽDÝ DEŇ.
Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete
odísť?“ odpovedali mu Šimon Peter:
„Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš
slová večného života...“ Jn 6, 66-68

K

eď to počuli jeho učeníci, mnohí
z nich povedali: „Tvrdá je to
reč! Kto to môže počúvať?!“ Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci
na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás
pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život.
Jn 6, 60-63 Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.

Keď Ježiš hovoril o tom, že ľudia majú
jesť jeho telo a piť jeho krv, nemyslel to
doslova, že budú "ukrajovať" z jeho tela, veď to by bol kanibalizmus. Poukázal na spôsob, kedy bude prítomný pod
spôsobom chleba a vína na ktoromkoľvek kúsku sveta.
On sám živý Boh! prečo jeho slová boli
"tvrdé"? Lebo ich poslucháči brali doslovne. a vo svojej sebestačnosti si nevedeli predstaviť, že Boh bez ich "pričinenia" sa postará sám o taký veľký dar.
Aj keď mám občas dojem, že sám by
som mnoho veci v sebe, pre seba, vo
svete, aj v iných ľuďoch oveľa lepšie zariadil a urobil, je to otázka mojej hriešnej ľudskej prirodzenosti, či si to uvedomujem alebo nie.
Keď Bohu začnem dôverovať a nebudem presadzovať svoje osobné predstavy a diktovať Bohu ako má vyzerať môj
vzťah s ním, dovolím Duchu Božiemu,
aby ma viedol, nebude pre mňa ťažké
nechať svoj život riadiť Bohom a zažiť
veci, ktoré by som sám nedokázal urobiť. Boh robí veľké veci v živote toho,
kto mu verí!
Zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z pohrebu Františky Skřehotovej 50€, z pohrebu
Jána Čarnogurského 100€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Strážkach: Bohuznáma rodina 50€. Pán Boh zaplať.
3. O pomoc pri upratovaní farského kostola 28.8.2015 t.j. v piatok večer po sv.
omši prosíme veriacich z ulice Štefánikovej: Bátoryova 17, Vnenčákova 21, Budzákova
27, Mačutekova 27, Monkova 30
4. V nedeľu 23.8.2015 o 16.00h sa v rómskom pastoračnom centre v Krížovej Vsi
uskutočnia chvály spojené so slovom Glorie Gray, evanjelizátorky z USA. Všetci
ste srdečne pozvaní.
5. Pre nedostatočný záujem sa púť TV LUX do Rajeckej Lesnej ruší.

LITURGICKÝ PREHĽAD
NE

23.8.
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24.8.

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

UT

Sv. Bartolomeja, apoštola,
sviatok
25.8. Féria

ST

26.8. Féria

OHLÁŠKY: SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:

ŠT

27.8.

Peter Barančo, syn Pavla a Magdalény r. Hvizdošovej, býv. v Kežmarku
a Jana Smreková, dcéra Ladislava a Moniky r. Baranovej, býv. v Sp.Belej

PI

Jozef Adamjak, syn Dušana a Anny r. Koščovej, býv. v Sp. Belej
a Soňa Kuchtová, dcéra Jána a Márie r. Kocúrovej, býv. v Sp. Belej

SO

Dominik Koščák, syn + Jakuba a Ruženy rod. Kušionovej, býv. v Sp. Belej
a Lucia Šoltysová, dcéra + Jána a Márie rod. Ištokovičovej, býv. v Šarišskom Jastrabí

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

Sv. Moniky,
spomienka

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa,
29.8. spomienka
Večerná sv. omša z nasled. nedele
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

07.30 + Jozef Marek, Žofia, Jozef
09.00 Pavol, Daniela 25.výr. sobáša
10.30 Tomáš, Marek, Ilja 33.nar.
18.30 + Jozef a Mária Barlák, Matej
Knieszner, zdravie a B.pož

Emília Kovalčíková
70r., zdr. a B.pož.

Za levočských pútnikov

Po

Mária Scholtzová 50.nar., zdr. a B.pož.

Ut

Ľudko Kovalčík, zdr. a B.pož.

St

+ Ján Pavličko

Št

+ Mária, Vojtech Žmijovský

Pi

Karolína Prichocká, Ján Neupauer
s rod., zdr. a B.pož.

Mária Žembová 90.nar.,
zdr. a B.pož.

So

Silvia s rod.,zdr. a B.pož.

Marta a Ján, B.pomoc a zdr.

Ne

07.30 + Ľudovít Ruščák
09.00 + Anna 1.výr., Emil Krigovský
18.30 + Jozef, Anna a Ľubomír

HUMORNÁ DVOJBOTKA:

Pri spovedi sa pýta žena pána farára:
„Môžem ísť na sv. prijímanie, keď som sa v zrkadle obdivovala, aká som krásna?“
„Môžete, to nie je hriech, ale omyl.“

9:15

+ adorácia R - ruženec K - Kolónia

Maroš Kolcun, syn + Petra a Ľudmily r. Regešovej, býv. vo Forbasoch
a Petra Beskydová, dcéra Ladislava a Žofie r. Nálepkovej, býv. v Strážkach

Na hodine náboženstva:
„Deti, kto z vás chce ísť do raja?“
Prihlásia sa všetky deti, len Jurko nedvíha ruku.
„Ty nechceš ísť do raja?“ - pýta sa katechétka.
„Chcem, ale mama povedala, že o tretej musím byť doma.“

Krížová
Ves

18:30

28.8.

30.8.

Strážky

18:30

Miroslav Duchnitzký, syn + Jána a Márie r. Turekovej, býv. v Sp. Belej
a Katarína Legutková, dcéra Stanislava a Kataríny r. Hudačekovej, býv. v Sp. Belej

Pred nebeskou bránou stál zástup žien. Sv. Peter vyšiel pred bránu a hovorí ženám:
„Ktorá z vás klebetila a ohovárala čo len raz, nech odtiaľto odíde!“
Všetky ženy poodchádzali, len jedna zostala stáť. Sv. Peter podišiel k nej a zvolal na ostatné:
„Vezmite aj túto hluchú!“

Spišská
Belá
7:30
9:00
10:30
18:30

+ Peter Horváth
+ Ján Gallik
+ Viliam Mitura
Andrej Modla nar.,+
František

+ Blažena a Alojz
Kriššák

Milan a Eva Venglikoví
40.výr. sobáša, zdr. a B.pož.
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