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PÁPEŽ FRANTIŠEK:

BOH NÁS VEDIE K ZMENE MENTALITY

Zvíťaziť nad egoistickou mentalitou zákonníkov, ktorá vždy odsudzuje. Toto varovanie vyslovil pri svätej omši pápež František v Dome sv. Marty. Vychádzajúc z prvého čítania pápež
podčiarkol, že Nová zmluva, ktorú uzavrel Boh s nami v Ježišovi Kristovi
obnovuje srdce a mení myslenie.
oh obnovuje všetko „od koreňov, zmluvy, a to v prvom rade na skutočnosť, že
nie len na povrchu.“ Svätý Otec vy- „Pánov zákon nie je spôsob vonkajšieho reachádzal pri dnešnom príhovore zo govania“, ale vstupuje do srdca a „mení zmýšslov Listu Hebrejom o obnovení ľanie“. V novej zmluve, zopakoval, „je zmena
Božej zmluvy v Ježišovi Kristovi: " Teraz myslenia, zmena srdca, zmena cítenia, zmena
však dostal o toľko vznešenejšiu službu, o spôsobu reagovania“, je to „odlišné videnie
koľko je lepšia zmluva, ktorej je prostrední- vecí“.
kom, lebo sa zakladá na lepších prisľúbe- Pápež František použil ako príklad stavbu, na
niach. Veď keby tá prvá bola bývala bez ktorú môže architekt pozerať nezainteresochyby, nebolo by sa hľadalo miesto pre vane, so závisťou, alebo s radosťou a náklondruhú. Lebo keď ich karhá, hovorí: „Hľa, nosťou:
prichádzajú dni, hovorí Pán, a uzavriem „Nová zmluva mení srdce a pomáha
s domom Izraela a s domom Júdu novú nám vidieť Pánov zákon týmto novým
zmluvu; nie takú zmluvu, akú som uzav- srdcom, novou mysľou. Spomeňme si na
rel s ich otcami v ten deň, keď som ich zákonníkov, ktorí prenasledovali Krista. Oni
vzal za ruku, aby som ich vyviedol z robili všetko, čo zákon predpisoval, mali práegyptskej krajiny. Lebo oni nezotrvali v vo vždy poruke, vo všetkom do detailu. Ale
mojej zmluve a ja som ich opustil, hovorí ich mentalita bola vzdialenou od Boha. Ich
Pán. Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s myslenie bolo egoistické, zamerané na seba:
domom Izraela po tých dňoch, hovorí Pán: ich srdce bolo srdcom, ktoré odsudzuje, vždy
Svoje zákony vložím do ich mysle a vpí- odsudzovalo. Nová zmluva nám mení srdce a
šem im ich do srdca; a budem ich Bohom mení aj myslenie. Dochádza k zmene mentaa oni budú mojím ľudom. A nik už ne- lity.“
bude poúčať svojho druha ani brat svoj- Pán nás však ubezpečuje, že odpustí našu neho brata slovami: »Poznaj Pána,« lebo právosť a na naše hriechy si viac nespomenie,
ma budú poznať všetci, od najmenšieho upozornil Svätý Otec. „Rád si niekedy poaž po najväčšieho z nich, pretože sa zľu- myslím, tak trochu vtipkujúc s Pánom: ‚Ty
tujem nad ich neprávosťami a na ich nemáš veľmi dobrú pamäť Pane!‘. A to je slahriechy si už nespomeniem.“ Keď povedal bosť Boha: keď Boh odpustí, zabudne“:
„novú“, vyhlásil prvú za starú; čo však je „On zabudne, pretože odpúšťa. Keď má pred
prežité a zostarlo, je blízko zániku. (8,6- sebou ľutujúce srdce, odpustí a zabudne: ‚Ja
13). Poukázal na charakteristiky tejto novej
pokračovanie na druhej strane
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Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z pohrebu Jozefa Nebusa 100€. Pán Boh zaplať.
2. Na realizáciu Základnej cirkevnej školy v Sp. Belej sa za posledný mesiac vyzbieralo 1182,50€, z toho z pokladničiek z kostolov: Strážky 21,50€ a ostatné z desiatkov a
z milodarov veriacich. Celkovo sa od začiatku (19.7.2016) vyzbieralo 15047,69€. Úprimný Pán
Boh zaplať všetkým darcom. Kto by chcel prispieť svojim dobrovoľným milodarom, naďalej môže
prispievať do pokladničky v kostole označenej na tento účel, alebo na číslo účtu SK80 0900 0000
0051 1622 4375.
3. Pozývame na pracovné stretnutie všetkých členov pastoračnej rady farnosti v pondelok 6.2.2017 o 19.15h do kancelárie FÚ.
4. Pozývame na pracovné stretnutie všetkých členov hospodárskej rady farnosti v stredu 8.2.2017 o 18.30h do kancelárie FÚ.
5. Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou sv. Valentína budeme vysluhovať viacerí kňazi vo štvrtok 9.2.2017 večer od 19.30 dokedy bude potrebne.
6. V sobotu 11.2.2017 je 25. svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti budeme pri rannej
sv. omši udeľovať sviatosť pomazania chorých. Pomazanie chorých môžu prijať:
- Pokrstení veriaci, ktorí sú pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti.
- Opakovane ju môžu prijať tí chorí, ktorí po vyzdravení znova upadli do ťažkej choroby, alebo ak
sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším.
- Pred operáciou sa sväté pomazanie môže udeliť chorému vždy, keď dôvodom samej operácie je
nebezpečná choroba.
- Sväté pomazanie sa môže udeliť aj starým ľuďom, ktorí značne upadli na sile, hoci nevidieť, že by
boli nebezpečne chorí.
7. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi 11.02.2017, prosíme tieto ženy: Elena
Chovaňáková, č.d. 40, Gabriela Rezničáková, č.d. 46, Jana Damerová, č.d. 49
8. Pozývame Vás na dekanátnu púť do katedrály sv. Martina v Sp. Kapitule, ktorá sa
uskutoční v sobotu 18.2.2017 o 10.00h. Odchod autobusu o 8.15h od OD Jednota. Záujemcovia sa prihláste v sákristii. Cena za dopravu je 6€ na osobu.
9. Pozývame všetky deti na karneval svätých a biblických postáv v sobotu 18.2.2017
od 14.00h do sály farského úradu.
10. Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú študovať dennou formou katolícku teológiu na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule, nech o svojom úmysle informujú vlastného farára. Prihlášky treba zaslať do 28. februára 2017.

2

pokračovanie z titulnej strany
zabudnem, nebudem si pamätať ich hriechy‘.
Ale toto je aj pozvanie, aby sme nepripomínali Pánovi hriechy, čo znamená, aby sme
viac nehrešili: ‚Ty si mi odpustil, ty si zabudol, ale ja musím zmeniť život...‘ Nová zmluva ma obnovuje, privádza ma k zmene života,
nie len myslenia, srdca, ale života. Žiť takto:
bez hriechu, ďaleko od hriechu. Toto je nové
stvorenie. Takto nás Pán všetkých znova tvorí.“
Nakoniec pápež upriamil pozornosť na tretiu
časť, „zmenu príslušnosti“. My patríme Bohu,
„iní bohovia neexistujú“, „sú to hlúposti“. Ide
tu o „zmenu zmýšľania“, teda o „zmenu srdca,
zmenu života a zmenu príslušnosti“ A toto,

zdôraznil Svätý Otec, „je nové stvorenie, ktoré Pán koná ešte zázračnejšie než to prvé
stvorenie“. Prosme si od Pána, aby sme „napredovali v tejto zmluve a boli verní“, vyzval
pápež v závere homílie:
„Pečať tejto zmluvy, tejto vernosti, je
byť vernými tejto práci, ktorú Pán koná, aby zmenil naše zmýšľanie, naše
srdce. Proroci hovorili: ‚Pán zmení tvoje
srdce z kameňa na srdce z mäsa.‘ Zmeniť srdce, zmeniť život, viac nehrešiť alebo nepripomínať Pánovi to, čo zabudol o našich
dnešných hriechoch, a zmeniť príslušnosť:
nikdy nepatriť svetskosti, duchu sveta, hlúpostiam sveta, patriť len Pánovi.“
zdroj: radiovaticana

LITURGICKÝ PREHĽAD

Spišská
Belá

Strážky

Krížová
Ves

9:00

9:30
11:00 K

NE

5.2.

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:30
10:30
18:30

PO

6.2.

Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov, spomienka

18:30

UT

7.2.

Féria

18:30

ST

8.2.

Féria

6:30
17:30

17:30

ŠT

9.2.

Féria

15:00 +
17:45 R
18:30

17:30

Sv. Školastiky, panny,
spomienka
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej,
SO 11.2. ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele
ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ,
NE 12.2.
V SP. BELEJ ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
SV. VALENTÍN
+ adorácia K - Kolónia R - ruženec
PI

10.2.

18:30

17:30

16:30 K

17:30

17:30

9:00

9:00 K
9:30

7:30
18:30
7:30
10:30
18:30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 Zdr. a B.pož. Rozália Vaverčáková 65
r., 45 rokov manželstva Rozália a Ján
Ne
10.30 + Margita Pavličková
18.30 + Máriu, 5. Výročie + Jozef

17:30

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Zdr. a B.pož. pre
Martu Alexyovú

Zdr. a B. Pož. pre Ema
Mačaková

Po

+ Anna, Michal

Ut

+ Emil a + rodičov

St

6.30 + Oskar, Anna, Ján, Andrej
17.30 + Margita a Michal Kiska

+ Michal a Mária

Št

+ Jozef a ostatní z rodiny

+ Milan Geletka

Pi

+ Vladimír, ž. Anna a ost. rodina zdr.
a B.pož.

So

7.30 Poďakovanie 40. rokov sobáša
Zuzana a Jozef
18.30 + Vojtech, Dorota, Peter

Ne

07.30 Zdr. a B. pož. pre Valentín 35. rokov.
a Valent 65. rokov
18.30 + Júlia 20. výr., + Vojtech a ostatní +
z rodiny Kuchtovej

Veronika 20. Nar.
+ František a František

+ Jozef, Milan,
Štefan a Mária

+ Magdaléna Kaľavská

+ Imrich a Ján Gallik

Poďakovanie za 70 rokov
života Františka
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