HOMÍLIA PÁPEŽA FRANTIŠKA:
JEŽIŠOV OHEŇ PRINÁŠA OBRÁTENIE

„Ježiš nás pozýva, aby sme zmenili život,
zmenili smer, pozýva nás k obráteniu.“ A
toto so sebou prináša nutnosť bojovať proti
zlu, aj v našom srdci. Je to „boj, ktorý neprináša nerušenosť, ale pokoj,“ vysvetlil pri sv.
omši v Dome sv. Marty pápež František.
Inšpiráciu našiel v Evanjeliu podľa Lukáša, v ktorom Ježiš hovorí o tom, že neprišiel darovať pokoj, ale rozdelenie (Lk
12,49-53). A práve tento vnútorný boj je
ten „oheň“, ktorý Ježiš vrhá na zem. Oheň,
ktorý od nás vyžaduje zmenu:
„Je potrebné zmeniť spôsob myslenia,
zmeniť spôsob vnímania. Tvoje srdce,
ktoré bolo svetské, pohanské, sa teraz
stáva kresťanským vďaka moci Krista:
zmeniť sa, toto je obrátenie. A zmeniť sa
tiež v spôsobe konania: tvoje skutky sa
musia zmeniť.“
Podľa slov Svätého Otca ide o „obrátenie,
ktoré sa týka všetkého, tela i duše, všetkého“:
„Je to zmena, avšak nie zmena, ktorá sa dosiahne nejakým maskovaním: je to zmena,
ktorú spôsobuje Duch Svätý, vnútri. A ja

musím urobiť svoju časť, aby mohol Duch
Svätý pôsobiť a toto znamená boj, bojovať!“
„Neexistujú pokojní kresťania, ktorí nebojujú,“ dodal pápež František, „tí nie sú kresťanmi, sú ,vlažnými’ ľuďmi“. Dočasný pokoj, ktorý ti prináša spánok, „môžeš nájsť aj
vďaka tabletke“, avšak „pre [vnútorný] pokoj neexistujú lieky,“ zamyslel sa Svätý
Otec. „Jedine Duch Svätý“ môže dať „ten
pokoj duši, ktorý dáva kresťanom silu“.
„A my musíme Duchu Svätému pomôcť,“
pokračoval ďalej pápež, „urobiac mu miesto
v našom srdci“. On „nám veľmi pomáha v
onom každodennom spytovaní svedomia“,
aby „sme bojovali proti duchovným chorobám, tým, ktoré zasieva nepriateľ a ktoré sú
chorobami svetskosti“.
„Boj, ktorý priniesol Ježiš proti diablovi,
proti zlu,“ vysvetlil v dnešnej homílii v Dome sv. Marty vo Vatikáne pápež František,
„nie je záležitosťou staroveku, ale veľmi súčasnou, je to vec dneška, každodennosti,“
lebo „ten oheň, ktorý Ježiš prišiel na nás
uvrhnúť je v našom srdci“. Práve preto ho
musíme podľa slov Svätého Otca nechal
vstúpiť a „každý deň sa pýtať: Ako som prešiel od svetskosti, od hriechu k milosti? Dal
som priestor Duchu Svätému, aby mohol
konať?“:
„Ťažkosti v našom živote sa nevyriešia
tým, že budeme rozrieďovať pravdu.
Pravda je táto, Ježiš priniesol oheň a boj,
čo urobím ja?“
K obráteniu, povzbudil veriacich na záver dnešnej kázne Svätý Otec, je potrebné „srdce štedré a verné“. „Štedrosť, ktorá vždy pochádza z lásky, a vernosť,
vernosť Božiemu slovu,“ dodal pápež
František.
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PANE, DAJ, ABY SOM MAL DOSTATOK OLEJA
V KAŽDOM OKAMIHU SVOJHO ŽIVOTA.

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy
a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo
nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do
nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety! Všetky panny sa
prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: ,Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy
hasnú.‘ Ale múdre odvetili: ,Aby azda ani
nám, ani vám nebolo málo, choďte radšej
k predavačom a kúpte si!‘ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích...“
Mt 25,1-1
Uvedomujem si, že keď počujem alebo
čítam túto evanjeliovú stať, mojou najväčšou chybou je, že ju beriem ako niečo,

čo poznám naspamäť a čo mi už nič nové
nemôže povedať, či dať. Predsa len sa zastavím pri jednej dôležitej skutočnosti,
ktorá z evanjeliovej state vyplýva. V podobenstve čakali spolu „múdre“ panny s
dostatkom oleja s „hlúpymi“ pannami,
ktorým olej chýbal. Ale stalo sa, že všetkým sa začalo driemať a zaspali. A tu niečo nesedí. Ježiš hovorí o bdelosti, lebo
neviem ani dňa ani hodiny, kedy príde,
ale panny z podobenstva zaspali. Ježiš
vie, že nemôžem byť neustále v strehu,
len sa modliť, kľačať na kolenách. Chce
ma uistiť, že „zásoby oleja“ cez modlitbu,
Sväté písmo, Eucharistiu a službu blížnym môžem denne dopĺňať, a tým budem na jeho príchod pripravený. A keď
prídu chvíle, keď ma pohltí práca a moja
pozornosť bude zameraná iným smerom,
moja lampa bude Jemu stále vytrvalo
svietiť.
Zamyslenie

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Miestna pobočka Katolíckej jednoty Slovenska pozýva svojich členov a dobrovoľníkov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 14.11.2017 po večernej sv. omši v čajovni pastoračného centra. V programe plán návštev chorých, starých a osamelých.
2. eRko: Pozývame detí, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania Dobrej Noviny na
spoločné stretko, ktoré bude v sobotu 18.11.2017 o 14. 00h. Stretneme sa pred
farou. Tešíme sa na vás.
3. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 18.11.2017, prosíme tieto
ženy: Denisa Vengliková, č.d. 17, Slávka Grivalská, č.d. 25, Iveta Grivalská, č.d. 25.
4. Dňa 14. novembra 2017 si pripomenieme Pamätný deň narodenia BS biskupa
Jána Vojtaššáka - okrúhle výročie: 140 rokov jeho narodenia. Pri tejto vzácnej príležitosti Vás srdečne pozývame na slávenie ďakovnej svätej omše, ktorú v deň narodenia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka bude celebrovať J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov o 17.00 v Katedrále
sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spolu chceme ďakovať za veľký dar, ktorý Spišská
diecéza dostala v biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Pripomenieme si odkaz jeho života a
hrdinského mučeníctva pre túto dobu, v ktorej žijeme. Zároveň budeme s dôverou prosiť za jeho blahorečenie. Svätej omši, ktorá bude v priamom prenose vysielaná na vlnách
Rádia Lumen bude predchádzať modlitba posvätného ruženca.
5. Subkomisia pre bioetiku TK KBS Vás pozýva na druhý ročník konferencie Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta, ktoré sa uskutoční 17. 11. 2017 od
9.00hod v hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši a je organizované v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou. Konferencia ponúka jedinečný priestor pre odbornú
formáciu lekárnikov v otázkach bioetiky, etiky a morálky.
6. Hospic sv. Alžbety v Ľubici, hľadá zdravotnú sestru, kto by mal záujem alebo by
o niekom vedel nech sa obráti priamo na hospic.

PIETNA SPOMIENKA
NA POLITICKÝCH VÄZŇOV KOMUNIZMU
Konfederácia politických väzňov Slovenska a Mesto Spišská Belá vás pozývajú pri príležitosti 17. novembra, Dňa boja za slobodu a demokraciu,
na pietnu spomienku na politických väzňov komunizmu a všetkých, ktorí
položili svoje životy v boji za slobodu i slobodné vierovyznanie.

Spomienka sa uskutoční
v piatok 17. novembra 2017 o 14.00 hod.
na Mestskom cintoríne v Spišskej Belej,
pri dome smútku.
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Spišská
Belá

LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok
32. týždňa v Cezročnom období
Utorok
14.11.
32. týždňa v Cezročnom období

PO 13.11.

18:30

UT

18:30

ST

15.11.

Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

ŠT

16.11.

Sv. Margity Škótskej
ľubovoľná spomienka

PI

17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
spomienka

19.11.

17:30

17:30 K
17:30

15:00 +
17:45 R
18:30

17:30

17:30

6:30
18:30

17:30

17:30

6:30
18:30
7:30
9:00
10:30
15:00 P
18:30

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Krížová
Ves
17:30

6:30
18:30

Panny Márie v sobotu,
SO 18.11. ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

NE

Strážky

17:30

10:00
10:30 K

9:00

+ adorácia K - Kolónia R - ruženec C - cintorín F - Fatimská pobožnosť S - sobáš so sv. omšou so - sobášne obrady

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Po

+ Paulína a Ján

Ut

+ Stanislav Skribčák

St

6.30 za kňazov našej farnosti
18.30 + Anna 10 výr. + Jozef a + Peter

Št

+ z rod. Kiskovej

+ Jozefov z rodiny

+ Milan a Anna

Pi

6.30 Zdr. a B. pož. k 70 nar. Galaská E.
18.30 + František Bachleda

+ Bohuslav, Milan
a Terka

Zdr. a B. pož. Michal Rezničák 80r.

So

6.30 + Vojtech a Júlia Kuchtoví
18.30 Poďakovanie 50 výr. sobáša
Ján a Mária

+ Stanislav a Jozef
+ Mária

.
+ Žofia, Veronika a Martin

07.30 + Alžbeta
09.00 Poďakovanie za 40 r. manželstva
Rudolf a Anna
Poďakovanie za 70 r.
Ne
10.30 za veriacich
Jozefa Smolena
18.30 + Ján st., Ján ml. Pisarčík a Vinco
Smrek

ž. Margita s rod.

Zdr. a B. pož. Ján Bušovský 60 r.
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