PÁPEŽ FRANTIŠEK:

RIGIDNÉ SRDCE NECHÁPE BOŽIE MILOSRDENSTVO

Ú

strednou témou rannej homílie pápeža
Františka, ktorý ako obvykle začal deň
omšou v Dome sv. Marty, bol príbeh z
čítania o Jonášovi, „tvrdohlavcovi, ktorý
chcel,“ podľa pápežových slov, „učiť Boha, ako sa majú veci robiť“ (Jon 3,1-10).
Pán požiadal proroka, aby išiel do mesta Ninive
a vyzval jeho obyvateľov k pokániu. Jonáš sa najskôr pokúsil pred touto misiou ujsť. Napokon
však urobil, ako mu prikázal Pán, avšak – poznamenal pápež František – pred odpustením, ktoré Pán udelil národu, ktorý s otvoreným srdcom
ľutoval, ostáva „rozhorčený“ a „nahnevaný“.
Jonáš bol „tvrdohlavec“, zamyslel sa Svätý Otec,
„no viac než tvrdohlavý, bol neoblomný“, mal
„upätú dušu“:
„Tvrdohlaví dušou, rigidní, nechápu, čo
znamená Božie milosrdenstvo. Sú ako
Jonáš: ,Musíme ohlasovať toto, že títo
budú potrestaní, lebo robili zlo a musia
ísť do pekla, atď...’. Rigidní ľudia nevedia

rozšíriť svoje srdce ako Pán. Rigidní sú
maloverní, s malým uzavretým srdcom,
pripútaní k holej spravodlivosti. A zabúdajú, že Božia spravodlivosť sa stala telom vo svojom Synovi, stala sa milosrdenstvom, stala sa odpustením; že Božie
srdce je vždy otvorené pre odpustenie.“
A to, na čo títo tvrdohlaví ľudia zabúdajú, dodal
pápež František, je práve to, že „Božia všemohúcnosť sa prejavuje predovšetkým vo
svojom milosrdenstve a v odpustení“:
„Nie je jednoduché pochopiť Božie milosrdenstvo, nie je to jednoduché. Pochopiť to si vyžaduje veľa modlitby, lebo je to
milosť. Sme naučení hovoriť: ,Čo si mi ty
urobil, to ti urobím aj ja’. Na tú spravodlivosť: ,Za to, čo si urobil, zaplatíš’. Ježiš
však zaplatil za nás a naďalej tak robí.“
Boh, zopakoval opäť Svätý Otec František odvolávajúc sa na starozákonný príbeh o Jonášovi,
mohol proroka ponechať napospas jeho tvrdohlavosti a rigidite. On však šiel a prehovoril k nemu a presvedčil ho, zachránil ho tak, ako to urobil z ľuďmi z Ninive. Je to „Boh trpezlivosti,
je to Boh, ktorý vie pohladiť, ktorý vie
rozšíriť srdcia“:
„Toto je posolstvo tejto prorockej knihy; dialóg
medzi proroctvom, pokáním, milosrdenstvom a
malovernosťou či tvrdohlavosťou. Božie milosrdenstvo však vždy zvíťazí, lebo je to jeho všemohúcnosť, ktorá sa prejavuje práve v milosrdenstve.
Dovolím si dať vám radu, vezmite dnes
bibliu a prečítajte si túto Knihu Jonáša.
Je krátka, sú to tri strany. A všímajte si,
ako koná Pán, aké je Pánovo milosrdenstvo, ako Pán premieňa naše srdcia. A
ďakujte Pánovi, lebo je tak veľmi milosrdný.“
zdroj: radiovaticana
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PANE, CHCEM BYŤ BLÍZKO PRI TEBE
TERAZ, ALE AJ VO VEČNOSTI.

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu
v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu
synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť.
Potom povedal svojim sluhom: ‚Svadba je
pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni.
Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na
cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli,
zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila
hosťami.
Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného
odevu. Povedal mu: ‚Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?‘ On onemel.
Tu kráľ povedal sluhom: ‚Zviažte mu nohy i
ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač
a škrípanie zubami.‘
Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených“
(Mt 22, 1 – 3. 8 – 14).

Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných
na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Aká dojímavá
je skutočnosť, že zo strany Boha to nebolo jediné pozvanie. Boh akoby si nevšímal počiatočné odmietnutie, posiela iných sluhov a
znova ich pozýva. Pozvaní sa jednoznačne vyhovárajú. Ignorujú ho.
Zo strany Boha je to neuveriteľná reakcia.
Boh zopakuje svoje pozvanie, prosí dokonca
dvakrát po sebe v nádeji, že si to dotyční azda
rozmyslia a prídu na svadbu, ktorú prichystal.
Je to dojímavý obraz milujúceho Boha! Prichystal mi večné šťastie s ním v nebi, prosí ma,
aby som prijal jeho pozvanie, aby nezabudol
pritom na svadobný odev. Keď sa pripravujem na dôležité stretnutie, stojí ma to veľa úsilia, kým sa vychystám. Koľko času venujem príprave na nedeľnú Eucharistiu,
najdôležitejšie stretnutie každého dňa
či týždňa s Ježišom? Ako som prichystaný na stretnutie s ním v nebi?
zamyslenia

„PROSTE A DOSTANETE“
V duch slov Pána Ježiša: „Proste a dostanete“, ktoré sme mohli nedávno počuť aj v evanjeliu
počas svätej omši, chceme vás povzbudiť k vytrvalosti v modlitbe 12/7. Vo svojich modlitbách prosíme za ľudí, ktorí to potrebujú, aby sme im pomohli
zmierniť ich kríže, ktoré sú pre nich ťažké a nemajú silu ich niesť. Úmysly sú
rôzne a prichádzajú k nám aj z iných farnosti, lebo sa o vás dopočuli a vidia vo vás veľkú
oporu a vkladajú dôveru. Z rôznych strán počúvame, aké je dobré mať vo farnosti
ľudí, ktorí sa nepretržite modlia. Strom sa pozná po ovocí a my pevne veríme, že prinášate dobré ovocie. Chceme sa vám preto všetkým zo srdca poďakovať. Nech
dobrotivý Boh odmení vašu obetu hojným požehnaním, potrebnými milosťami a raz večným životom v jeho nebeskom kráľovstve.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: novomanželia Reznickí 50€, z pohrebu Karola Jancíka 50€.
Pán Boh zaplať.
2. Modlitbové stretnutie III. rádu sv. Františka bude dňa 15.10. 2017 o 13.30 vo farskom
kostole.
3. Dňa 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Preto pozývame podieľať sa na tom, aby sa deti na všetkých kontinentoch
o 9.00 hod. (alebo aj v inom čase) modlili ruženec za pokoj vo svete. Ako povedal páter Pio: „Keď
sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."
4. Na budúcu nedeľu je misijná nedeľa. Svoj dobrovoľný milodar môžete dať v kostole do
pokladničky určenej na tento účel.
5. Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou
myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si
osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.
Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí
zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sklenenú (4 eurá) alebo plastovú (1 euro) sviečku s logom kampane a podporiť tak projekty zamerané
na ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia a podporu rodiny. Viac informácií o kampani
nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk
6. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 21.10.2017, prosíme tieto
ženy: Eva Voláthová, č.d. 153, Marta Geletková, č.d. 158, Lucia Šatalová, č.d. 242.
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SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

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

Po

+ Emanuel Čongrady (1. výročie)

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:
+ Ján Olšavský

Ut

Zdr. a B. pož. Peter Pohorelský 50r.

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

St

6.30 za poďakovanie za rodiny Márie
18.30 + Valéria 20 výr. a + Ján

PÚŤ DO KOSTOLOV SV. MARTINA

Št

+ Mária Tkáčová 10 výr. + Ladislav

+ Vojtech a Mária

+ Juraj a Michal

Miestna organizácia Slovenského Orla v spolupráci s Farským úradom v Spišskej Belej
Vás pozývajú na púť do kostolov sv. Martina v obciach Granč- Petrovce , Katúň
a Spišská Kapitula. Púť sa uskutoční 21.10.2017 v sobotu.

Pi

6.30 Zdr. a B. pož. Filip 25 r.
18.30 za duše v očistci, spoločenstvo
Dávid a zbor Fortúna

+ Karol a Anna

+ Mária a Matej Grainda

So

6.30 + z rod. Krempaskej a Buricovej
18.30 ž. Ľudko s rod.

Ne

7.30 Poďakovanie za 10 r. manželstva
Dalibor a Anna
9.00 Za veriacich
10.30 + Michal a Ema
18.30 + Ján, Margita a Eleonóra
Pitoňák

Stretnutie pútnikov bude na zástavke autobusov pri Obchodnom dome Jednota v Spišskej Belej. Odchod autobusu o 8:00 hod. Cena lístka 5€.
Prosíme sa zahlásiť do štvrtka 19.10.2017 v sakristii kostola. Svätá omša v Granč-Petrovciach bude o 9:00 hod. Odtiaľ bude presun do kostola v Katúni cca o 11:00 hod. a okolo 12:00 hod. záver púte na Spišskej Kapitule. Návrat domov v poobedňajších hodinách.
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SPIŠSKÁ BELÁ:

+ z rod. Lechovej

.
Zdr. a B. pož. rod. Pavličkovej

Zdr. a B. pož. Ján 50 r.

Zdr. a B. pož. Katarína
85 r.

Zdr. a B. pož. Katka Pavličková
50. nar.
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