PÁPEŽ FRANTIŠEK:

PÁNOVA ÚTECHA PRINÁŠA POKOJ

Svätý Otec František, ktorý slávil omšu v Dome sv.
Marty, vyzval veriacich, aby očakávali Pánovu útechu, rozpoznali ju a zachovali si ju. Dnešné prvé čítanie z Knihy Ezdrášovej hovorí o oslobodení izraelského národa z exilu (Ezd 1,1-6). „Pán navštívil
svoj ľud a vrátil ho späť do Jeruzalema,“ vysvetlil
Svätý Otec. Slovo „navštívenie“ je podľa pápežových slov v dejinách spásy „významné“, lebo „každé
oslobodenie, každý úkon vykúpenia Bohom, je navštívením“.
„Keď nás Pán navštevuje, dáva nám radosť, to znamená, že nás privádza do stavu útechy. Tá žatva v
radosti... Áno, siali v slzách, teraz nás však Pán utešuje a dáva nám túto duchovnú útechu. A k úteche
dochádza nielen v tom čase, je to stav v duchovnom živote každého kresťana. Celá Biblia nás o
tom učí.“
Svätý Otec František ďalej veriacich vyzval, aby teda „očakávali“ ten moment, keď Boh „každého z
nás“ navštívi. V živote poznáme „slabšie chvíľky“ a
„chvíle silnejšie“, avšak Pán nám vždy „dá pocítiť

svoju prítomnosť,“ vysvetlil pápež, a to duchovnou
útechou naplňujúc nás radosťou.
Ten okamih treba podľa pápežových slov očakávať
s „tou najpokornejšou zo všetkých“ cností a tou je
nádej, ktorá „je vždy malá“, avšak „mnohokrát je silná ako žeravé uhlíky pod popolom“. Takto kresťan
prežíva „pnutie“ pri očakávaní stretnutia s Bohom,
ktoré je zdrojom útechy. Ak kresťan nie je v tomto
pnutí voči stretnutiu s Pánom, dodal Svätý Otec, je
kresťanom „uzavretým“, akoby „odloženým na
sklade života“, bez toho, aby vedel „čo má robiť“.
Svätý Otec preto prítomných v kaplnke sv. Marty
vo Vatikáne pozval „rozpoznať“ útechu, „lebo sú
mnohí falošní proroci, ktorí sa javia, že nás utešujú,
a pritom nás podvádzajú“. Nie je to „radosť, ktorá sa
dá kúpiť,“ dodal pápež a pokračoval:
„Pánova útecha sa dotýka vnútra a hýbe tebou; pomáha ti rásť v láske, vo viere, v nádeji a tiež ťa privádza k plaču nad vlastnými hriechmi. A tiež [k tomu], že keď hľadíme na Ježiša a na jeho umučenie,
plačeme s ním. Rovnako tvojho ducha pozdvihuje
k veciam neba, k Božím veciam a tiež utišuje dušu v
Pánovom pokoji. Toto je pravá útecha. Nie je to
zábava – i keď zábava nie je zlá vec, ak je dobrá; sme
ľudia, musíme ju mať – avšak útecha ťa privádza
priamo do Božej prítomnosti, k uznaniu: toto je
Pán.“
Pápež František na záver svojej dnešnej homílie
pripomenul veriacim, aby nezabudli v modlitbe ďakovať Pánovi, ktorý „prechádza“, aby nás navštívil,
aby nám pomohol „kráčať vpred, dúfať, niesť kríž“.
Veriacich tiež vyzval uchovávať si prijatú útechu:
„Je to pravda, útecha je silná a ťažko si ju uchovať v
takej sile. Je to okamih, avšak zanecháva za sebou
stopy. Tieto stopy si treba uchovať, uchrániť v pamäti. Uchovať si ich tak, ako si [izraelský] národ
uchovával toto oslobodenie: ‚Vrátili sme sa do Jeruzalema, lebo on nás oslobodil.‘ Očakávať útechu,
rozpoznať ju a zachovať si ju. A keď tento silný
okamžik pominie, čo ostane? Pokoj. A pokoj je poslednou úrovňou útechy.“ -ejzdroj: radiovaticana
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PANE, POMÔŽ MI,
ABY SOM V SEBE ZVEĽAĎOVAL BOŽÍ ŽIVOT.
pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili
podobne.
Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si
povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘
Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali
si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z
vinice a zabili.
Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým
vinohradníkom?“
(Mt 21, 33 – 40).

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu:
„Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár
vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal
v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal
vinohradníkom a odcestoval.
Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov

Nechápem vinohradníkov, ktorí sa zachovali k hospodárovi tak nepekne. Dokonca
aj jeho syna sa rozhodli zabiť, lebo v ňom
videli dediča. Ich postoj je pre mňa hodný
odsúdenia. Nepadám však aj ja do podobnej pasce? Môj život mi vyhovuje, ak sa odo
mňa nič nevyžaduje. Zabúdam, že všetko,
čo mám a čím som, je Božím darom. Boh
ho pre mňa pripravil, vysadil vinicu môjho
života a do srdca mi denne posiela svojho
Syna v podobe chleba. S týmto darom môžem zaobchádzať rozlične. Boh ma necháva, aby som sa slobodne rozhodol, či budem žiť s ním v srdci, či budem zveľaďovať
vieru v neho, alebo ju budem ignorovať, a v
horšom prípade ju dokonca stratím, „zabijem“ ju v sebe. Nedeje sa to odrazu, ale malými rozhodnutiami každý jeden deň. Ako
sa dnes budem rozhodovať? Dám v ňom
dostatočný priestor Bohu?
zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z krstu Viktórie Huďovej 20€, z krstu Reného Pajera 20€,
z krstu Marka Lojeka 50€, z pohrebu Ondreja Pacana 50€ , z pohrebu Heleny Budinskej 50€,
Bohu známa osoba 50€. Pán Boh zaplať.
2. Stretnutie členov ružencového bratstva bude v nedeľu 8.10.2017 o 15.00 vo farskom
kostole.
3. Modlitbové stretnutie III. rádu sv. Františka bude dňa 15.10. 2017 o 13.30 vo farskom
kostole.
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 14.10.2017, prosíme tieto
ženy: Anna Kubovová, č.d. 140, Helena Kaľavská, č.d. 145, Mária Krempaská, č.d. 148,
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Marek Depta, syn Františka a Daniely r. Bieľakovej, býv. v Spišskej Belej
a Lucia Krempaská, dcéra Petra a Aleny r. Kredatusovej, býv. v Krížovej Vsi
Jaroslav Šanoba, syn Jaroslava a Ivany r. Tkáčovej, býv. v Ružomberku
a Zdenka Olekšáková, dcéra Antona a Margity r. Marhefkovej, býv. v Spišskej Belej
Patrik Ovčarik, syn Ivana a Evy r. Pavlákovej, býv. v Spišskej Belej
a Barbora Gallyová, dcéra Jána a Alžbety r. Fabiánovej, býv. v Poprade
Ľubomír Vaverčák, syn Jána a Rozálie r. Neupauerovej, býv. v Spišskej Belej
a Katarína Porubovičová, dcéra Daniela a Viery r. Hajostekovej, býv. v Spišskej Belej
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Panna Mária nás vyzýva, aby sme znovu objavili krásu tejto jednoduchej a hlbokej modlitby. Preto aj mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca, ku ktorej
Vás všetkých pozývame.
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo
rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
(Enchiridion indulgentiarum, conc. 17). Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu
aj ľahkého.
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Sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov, mučeníkov
ľubovoľná spomienka
Utorok
10.10.
27. týždňa v Cezročnom období
Sv. Jána XXIII., pápeža
11.10.
ľubovoľná spomienka
9.10.

Strážky

Krížová
Ves

18:30
18:30

17:30
17:30

17:30 K

6:30
18:30

17:30

ŠT

12.10.

Štvrtok
27. týždňa v Cezročnom období

15:00+
17:45 R
18:30

17:30

17:30

PI

13.10.

Piatok
27. týždňa v Cezročnom období

6:30
18:30

17:30

17:30

Panny Márie v sobotu,
SO 14.10. ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

6:30
16:00 S
18:30

15:00 S

7:30
9:00
10:00
DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA
NE 15.10.
10:30
9:00
10:30 K
V CEZROČNOM OBDOBÍ
15:00 P
18:30
+ adorácia P- pobožnosť K - Kolónia R - ruženec so - sobášne obrady S - sobáš so sv. omšou F-Fatimská pobožnosť

Dávid Kriššák, syn Štefana a Daniely r. Vasičákovej, býv. v Kežmarku
a Veronika Pavláková, dcéra Sebastiána a Gabriely r. Ruščákovej, býv. v Spišskej Belej

OKTÓBER
MESIAC MODLITBY RUŽENCA

Spišská
Belá

LITURGICKÝ PREHĽAD

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

+ Margita, Matej a Mária
Malák

Po

Zdr. a B. pož. Dana 50 r. života

Ut

+ z rod. Mlynarčíkovej a Šoltésovej

St

6.30 Zdr. a B. pož. Gabriela, Miroslav
a vnúčatá
18.30 + Žofia 35 výr. a + Jozef 25 výr.

Št

18:30 + František, Helena, Ján

+ Helena a Jarmila
Sloviková

+ Alžbeta, Ondrej, Helena, Katarína a František Chovaňak

Pi

6.30 + Katarína, Šimon,
Mária a Jolana s rod.
18.30 + z rodiny Kuchtovej a Kocúrovej

+ z rod. Andrašovej

+ Mária a Ján

So

6.30 ž. rodina Smoleňová
18.30 + Viliam a rodičia

Ne

7.30 Poďakovanie za 40 r. spol. života
Mária a Jozef Lorenčík
9.00 za zdravie rodiny Halčinovej
a Milaňákovej
10.30 + Albín
18.30 + Peter a Eva Mornarovci

+ Vaclav Tetemonte
10 výr.

Zdr. a B. pož. Katarína
Mazureková 40 r.

+ Michal a Miroslav
Neupauer

+ Michal, Katarína
a ost. + z rod. Pavličkovej
+ Anna, Ján, Anna a Michal
Pavličko

3

