PANE, POMÔŽ MI BYŤ SKVELOU PÔDOU
PRE TVOJE SLOVO.
Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa,
uschli.
Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich.
Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné
šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Kto má uši, nech počúva!“
(Mt 13, 3 – 9).

Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich.

Rozsievač seje aj v dnešnú nedeľu. Robí to
s veľkou radosťou a nadšením, že moje srdce, do ktorého padne jeho slovo, sa stane
úrodnou pôdou pre dobro, lásku, milosrdenstvo, pokoj a porozumenie.
Dnes je nedeľa. Mám perfektnú možnosť
stráviť čas s Pánom a v tichosti uvažovať,
akou pôdou pre jeho slovo je moje srdce.
Uvažovať nad tým, akou pôdou by mohlo
byť, keby som prijal jeho ponuku prežívať
svoj život v jeho blízkosti. Ježiš denne zasieva semeno svojho slova. Môžem ho prijať a starať sa o jeho rast, alebo ho zničiť
svojím nezáujmom a ľahostajnosťou, prv
než stihne zapustiť aj tie najmenšie korene.
Keby som sa vybral touto cestou, postupne
by som v sebe zničil Boží život, a to naozaj
nechcem. Som rozhodnutý vybrať sa cestou „zúrodňovania“ svojho srdca a túžim sa
stať úrodnou pôdou, v ktorej Božie slovo
rozkvitá v skutkoch lásky, dobra a pokoja.
Boh mi dá určite veľa príležitostí uskutočňovať jeho slovo doma, na ulici, v práci, v
škole, v autobuse…
Budem hľadať možnosti, kde dnes zasejem
semeno Božieho slova.
Zamyslenia

Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada: ICLic. Jakub Grich (OPraem), Mgr. Martin Schreiner,
Mgr. Marek Suchanovský, Jaroslav Bachleda

www.rkfarnost.spisskabela.sk mail: fspbela@gmail.com

Farská

Rodina

Pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá
dobrovoľný príspevok 0,10 €

16. júl 2017 - 29/2017

BYŤ PRIATEĽMI KŇAZOV

Sv. Junipero Serra

P

riateľstvo v plnom zmysle tohto slova
je témou, na ktorú sa pápež František
pred časom (23. júna 2017) prihovoril svojim hosťom. Išlo o audienciu účastníkov organizácie Serra International, pomenovanej po františkánskom svätcovi
Juniperovi Serrovi, patrónovi Kalifornie,
ktorého pápež František svätorečil pri svojej návšteve Spojených štátov v septembri
2015 vo Washingtone.
Poslaním medzinárodnej laickej organizácie je podporovať kňazské povolania a povolania do zasväteného života, a to nielen
finančne, ale v prvom rade prostredníctvom
modlitby a priateľstva.
Sv. Junipero Serra je pochovaný vo františkánskom kláštore v mestečku Karmel v kalifornskom Monterrey, kde zomrel v roku
1784. Jeho sochu nájdeme aj v budove
washingtonského Kapitolu.
Na Slovensku je organizácia Serra International takmer neznáma, no v USA a mnohých krajinách Ameriky má bohatú históriu. V Ríme slávili jej členovia koncom júna

svoj jubilejný 75. kongres s mottom „Stále
vpred – odvaha povolania“.
Veľkú časť svojho príhovoru pri stretnutí v
Aule Pavla VI. venoval pápež František úvahe o priateľstve. Členov hnutia Serra International nazval „výnimočnými priateľmi“,
ktorí sú darom od Pána pre seminaristov a
kňazov. Svätý Otec okrem iného povedal:
„Slovo „priateľ“ sa dnes stalo trochu „ošúchaným“. Žijúc a bývajúc vo veľkomestách,
každý deň sa stretávame s rôznymi ľuďmi,
ktorých často nazývame „priateľmi“, ale je
to len určitý hovorový spôsob. A tiež v oblasti virtuálnej komunikácie je slovo „priateľ“ jedným z najpoužívanejších. Napriek
tomu vieme, že povrchné poznanie nestačí
na nadobudnutie tej skúsenosti stretnutia a
blízkosti, na ktorú slovo „priateľ“ poukazuje.
Keď toto slovo používa Ježiš, poukazuje na
nepohodlnú pravdu: pravé priateľstvo je tu
len vtedy, keď ma stretnutie zainteresuje do
života iného až po darovanie seba samého.
Skutočne, Ježiš hovorí svojím učeníkom:
«Už vás nenazývam sluhami [...]. Nazval
som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca»
(Jn 15,15). On nastoľuje nový vzťah medzi
človekom a Bohom, ktorý presahuje zákon
a zakladá sa na dôvernej láske. Súčasne Ježiš oslobodzuje priateľstvo od sentimentalizmu a odovzdáva nám ho ako zodpovedný
záväzok, ktorý zasahuje život: «Nik nemá
väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov» (Jn 15,13).
To znamená, že sme priateľmi len vtedy, ak
stretnutie nezostane vonkajšie alebo formálne, ale stane sa zdieľaním osudu toho
pokračovanie na druhej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej.: Mária Kolodzejová 50 €, z krstu Dávida Kamáka 20
€, novomanželia Suchanovskí 50 €, Pompoví 150 €. Pán Boh zaplať.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 22.07.2017, prosíme tieto
ženy: Elena Chovaňáková, č.d. 40,Gabriela Rezničáková, č.d. 46,Jana Damerová, č. d. 49.
3. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť sv. Anny v Strážkach o 10:30 hod.
Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou sa bude vysluhovať v týždni pol hodinu
pred sv. omšou.
4. Miestna organizácia Slovenského Orla v spolupráci s Farským úradom v Spišskej Belej Vás pozývajú na púť do kostola sv. Martina v obci Martinček. Púť sa
uskutoční 22.7.2017 v sobotu. Stretnutie pútnikov bude na železničnej stanici v Spišskej Belej. Odchod vlaku o 8:33 hod do Ružomberka odtiaľ pešo do Martinčeka.
/cca 3,5km/ Svätá omša v Martinčeku o 12:00 hod. Predpokladaný návrat o
17:30 hod.
5. Po porade s modlitbovým spoločenstvom 24/7 bude od pondelka 17. júla
modlitba pokračovať len počas dňa, a to v čase od 6:00 do 18:00 h. Modlitbové
časy od 19:00 do 05:00 h sa rušia. Pri stĺpe v kostole je tabuľka, kde sa môžu zapísať
všetci, ktorým sa časy modlitby zrušili, prípadne tí, ktorí sa chcú pridať. Zápis
na modlitbu je dobrovoľný.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Dalibor Modla, syn Františka a Anny r. Horvátovej, býv. v Strážkach
a Veronika Špaková, dcéra + Františka a Viery Mazurekovej r. Žmijovskej, býv. v Strážkach
Anton Stach, syn Antona a Eleny r. Gemzovej, býv. v Sp. Belej
a Barbora Spišská, dcéra Vladimíra a Anny r. Vološinovej, býv. v Smižanoch
pokračovanie z titulnej strany
druhého, spolucítením, zaangažovaním sa,
ktoré vedie až po darovanie sa pre druhého.
Robí nám dobre myslieť na to, čo koná priateľ: pridáva sa diskrétne a citlivo k mojej ceste; hlboko ma počúva a chápe aj za hranicou
slov; je milosrdný voči nedostatkom a slobodný od predsudkov; vie zdieľať moju cestu
a dať mi tak pocítiť radosť z toho, že nie som
sám; nepritakáva mi vždy, ale práve preto, že
mi chce dobre, povie mi úprimne to, s čím
nesúhlasí; je pripravený pomôcť mi vstať zakaždým, keď padnem.
Toto priateľstvo sa snažíte vy darovať aj kňazom. Klub Serra je miestom, kde rastie toto
krásne povolanie: byť laikmi, ktorí sú priateľmi kňazov. Ako priatelia, ktorí ich vedia
sprevádzať a podporovať so zmyslom pre
vieru, s vernosťou v modlitbe a s apoštolským nasadením; priatelia, ktorí vedia spoločne žasnúť nad povolaním, nad odvahou
definitívnej voľby, zdieľať radosti a starosti
2

služby; priatelia, ktorí vedia byť blízko kňazom, ktorí sa vedia pozerať s pochopením a
jemnosťou na ich veľké nadšenie, spolu s
ľudskými slabosťami. S týmito postojmi môžete byť pre kňazov ako ten dom v Betánii,
kde Ježiš skladal u Marty a Márie svoju únavu a vďaka ich pozornosti si oddýchol a občerstvil sa. (...)
Drahí bratia a sestry, povzbudzujem
vás, aby ste boli pravými priateľmi seminaristov a kňazov, preukazujúc vašu lásku voči nim v podporovaní povolaní, v modlitbe a v pastoračnej
spolupráci. A pripomínam: vždy v pred!
Vpred v nádeji, vpred s vaším poslaním, hľadiac vždy ďalej, doširoka otvárajúc obzory,
dávajúc priestor mladým a pripravujúc budúcnosť. Cirkev a kňazské povolania vás potrebujú. Presvätá Mária, Matka Cirkvi a kňazov, nech vás sprevádza. A prosím, modlite
sa aj za mňa.“
zdroj: radiovaticana
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:
KRÍŽOVÁ VES:
poďakovanie za 30 r.
spol. života pre Janku ž. Helena Damerová 90 r., za
a Milana Džadoňa a B. zdravie a Božie požehnanie
pož. pre rodinu

Ne

7.30 † Marián a Žofia Olekšák 30 výr.
9.00 † Margita Mazureková 1. výr.
18.30 † Anna a Andrej

Po

† Martin 20 výr.

Ut

† Štefan, Ján a Žofia

St

† Ján Štefaniak 10 výr.

Št

zdr. a B. pož. Ondrej 70 r.

Pi

† Anna 10. výr. + Jakub a ost. z rod.
Džadoňovej

† Anna, Milan, Ľubomír a
Alžbeta

So

7.30 † Júlia a Rudolf Gildein
18.30 + Margita Bednárová

† Jakub a Katarína Krempaský

Ne

7.30 † Júlia a Rudolf Gildein
9.00 poďakovanie za 35 r. spol. života Anton
a Margita
18.30 † František 10 výr., + Tibor a Milan

† Mária a Ján Šoltés
† Alžbeta Pisarčíková
† Otília Miturová 10. výr.
† Jozef a František

ž. Ján, Andrej, František Modla

za kňazov našej farnosti
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