HOMÍLIA PÁPEŽA FRANTIŠKA:
PAMÄTAŤ NA SMRŤ NIE JE ČOSI NEGATÍVNE

Meditovať nad koncom sveta a tiež nad
koncom každého z nás, to je pozvanie
Cirkvi pre každého, ktoré vychádza z
dnešného evanjelia (Lk 17,26-37) a ktoré
pápež František komentoval počas svätej
omše v Dome sv. Marty. Evanjeliový úryvok opisuje normálny život mužov a žien
pred potopou sveta i v dobe Lóta: jedli, pili, kupovali, predávali, ženili sa a vydávali...
No potom prichádza deň, keď sa Pán zjavuje a veci sa menia.
Cirkev, ktorá je matkou, pokračoval Svätý
Otec v homílii, chce aby každý z nás myslel
na vlastnú smrť. Všetci sme zvyknutí na
bežný život, plány, povinnosti, prácu, chvíle oddychu, a myslíme si, že to tak bude
vždy. Ale príde deň, pokračoval pápež
František, keď nás zavolá Ježiš a nám povie:
„Poď!“ Pre niektorých toto zavolanie príde
neočakávane, pre iných po dlhej chorobe,
to nevieme. Ale, zopakoval Svätý Otec, „zavolanie príde!“ A bude prekvapením, ale
potom bude ďalšie Pánovo prekvapenie:
večný život. Preto „nám Cirkev v týchto
dňoch hovorí: zastav sa na chvíľu, zastav sa
a mysli na smrť.“
Pápež František poukázal na to, že aj účasť
na pohrebných obradoch alebo návšteva
cintorína neraz zostáva len spoločenskou
udalosťou, kde sa človek pozhovára s inými
ľuďmi, v niektorých prípadoch sa aj je a pi-

je. Považuje sa to za stretnutie ako každé
iné, aby človek nemusel premýšľať.
„A dnes Cirkev, dnes Pán so sebe vlastnou
láskavosťou hovorí každému z nás: ‚Zastav
sa, postoj, nie všetky dni budú takéto. Nezvykni si ako keby to malo trvať večne. Príde deň, keď budeš vzatý, iný ostane, ty budeš vzatý, ty budeš vzatá.‘ To znamená
kráčať s Pánom, mysliac na to, že náš život
bude mať koniec. A toto je prospešné.“
Toto je prospešné, vysvetlil Svätý Otec, napríklad na začiatku nového pracovného
dňa, môžeme rozmýšľať: „Dnes je to možno môj posledný deň, neviem, ale urobím
dobre svoju prácu“. A tak aj vo vzťahoch v
rodine, alebo aj keď ideme k lekárovi.
„Myslieť na smrť nie je negatívna predstava,
je to realita. Či je negatívna alebo nie, to závisí odo mňa, ako to ja myslím, ale to, že
nastane, to raz bude. A bude tam stretnutie
s Pánom. To, čo bude na smrti pekné, to
bude stretnutie s Pánom. On mi príde v
ústrety, povie mi: „Poď, poď, požehnaný
môjho Otca, poď so mnou.“
A vo chvíli Pánovho zavolania už nebude
čas na usporadúvanie našich vecí. Pápež
František porozprával to, s čím sa mu nedávno zdôveril jeden kňaz:
„Nedávno som sa stretol s približne 65-ročným kňazom, a mal nejaké ťažkosti, necítil
sa dobre... Išiel k lekárovi a on mu po vyšetrení povedal: ‚Pozrite, máte toto, je to zlé,
ale možno to ešte dokážeme zastaviť. Urobíme túto vec, ak to nezaberie, skúsime niečo iné, a ak ani to nezaberie, tak sa dáme na
pochod a ja vás budem sprevádzať až do
konca.‘ To je ozajstný lekár.“
Tak aj my, povzbudil Svätý Otec, sprevádzajme sa na tejto ceste, urobme všetko, ale
s pohľadom upretým tam, na deň, v ktorý
„Pán príde, aby ma zobral k sebe.“
zdroj: radiovaticana
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USTANOVENIE AKOLYTOV

F

arnosť, ktorá má akolytov, je farnosť na dobrej liturgickej úrovni.
Akolyti nie su ustanovený na to,
aby boli len vysluhovateľmi sv. prijímania
pri svätej omši. To je len jedna z činností
akolytu, aj to len mimoriadna.
Je potrebné vedieť, že akolyti musia byť
ustanovení liturgickým obradom. Aj v
našej diecéze sa konal obrad ustanovenia akolytov. Dňa 11.11.2017 o 10:00
hodine, pri príležitosti odpustovej
slávnosti sv. Martina prijalo z rúk otca
biskupa Mons. Štefan Sečku ministérium akolytu 22 kandidátov z celej
Spišskej diecézy z toho 8 z farnosti
Spišská Belá a to:Jaroslav Bachleda,
Pavol Britaňák, Ján Folvarčík, Ján Halčin, Metód Kováčik, Damián Pajer,
Branislav Zibura, Lukáš Zuberec. Otec
biskup vo svojom príhovore povzbudil
nových akolytov, aby boli "svedkami viery a úcty k najsvätejšej Eucharistii". Úlo-

ha akolytov sa väčšinou spája so svätou
omšou, avšak akolyti a mimoriadni vysluhovatelia by mali mať aj starostlivosť o
tých, ktorí sú nevládni a chorí. Úlohou
akolytov je „stať sa nástrojom Kristovej
lásky a lásky Cirkvi vzhľadom k nim.“
Sú povolaní na to, aby sa stali rozvíjateľmi liturgického života komunity, majú sa
starať o tých, ktorí vykonávajú liturgické
úlohy, taktiež majú povzbudzovať a podporovať eucharistický kult mimo svätej
omše. Ich ďalšia úloha je v tom, že vykonávajú službu lásky vzhľadom k chudobným, trpiacim, chorým a k tým, ktorí sú
na okraji spoločnosti v spolupráci s kňazom. Vždy musí mať s nim kontakt a plné
spoločenstvo, aby ich služba nikdy nebola izolovaným a individuálnym dielom,
ale aby sa vyjadrovala s celou plnosťou
cirkevného spoločenstva. Tu teda vidieť,
že akolyti a mimoriadni vysluhovatelia
pokračovanie na druhej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: novomanželia Majerčákovci 50€. Pán Boh zaplať.
2. Stretnutie III. rádu Sv. Františka bude dňa 19.11.2017 o 13.30 vo farskom kostole.
3. Stretnutie mužov bude v pondelok 20.11.2017 po sv. omši na fare.
4. Uvoľnila sa modlitbové okienko 12/7 v pondelok od 17.00 do 18.00. Kto by mal záujem, nech dá vedieť v sakristii. Ďakujeme.
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 25.11.2017, prosíme tieto ženy:
Martina Venglarčíková, č.d. 273, Andrea Maláková, č.d. 26, Katarína Tyborová, č.d. 225.
pokračovanie z titulnej strany
nie sú v prvom rade určení na to, aby vysluhovali sväté prijímanie. To je len ich mimoriadna úloha.
Aby akolyti a mimoriadni vysluhovatelia
mohli vykonávať svoju činnosť, potrebujú
solídnu formácia. Či už duchovnú, ktorá je
v tejto oblasti prvoradá, ale aj biblickú, teologickú a najmä liturgickú. Formácia musí
vychádzať z hlbokého štúdia zdrojov prirodzenosti liturgie, nie iba ako jednoduchý
súhrn rítov a ceremónií, ale ako komplex
znakov, ktorými zmŕtvychvstalý Kristus
pokračuje v Cirkvi a prostredníctvom
Cirkvi vo svojej kňazskej službe na slávu
Otca a na posvätenie bratov. Toto sa nedá
jednoducho dosiahnuť bez toho, že by ako-

lyti neprešli určitými kurzami a bez toho,
že by sa snažili neustále obnovovať vhodné
nástroje v problémoch pastorálnej liturgie.
Na záver treba dodať, že služba akolytátu,
hoci vychádza zo základov antickej cirkvi,
získava dnes rozmer a novú perspektívu v
cirkevnom spoločenstve, ktorá je pozvaná,
aby sa stala služobníčkou Pána a ľudí. Konkrétny a verný výkon akolytov vždy predpokladá veľmi dynamický komunitný život
v Cirkvi, ktorá je zhromaždená okolo Božieho slova a okolo Eucharistie. Akolyta
vždy koná na žiadosť a poverenie kňaza,
nikdy nie individuálne.
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Pondelok
33. týždňa v Cezročnom období
Obetovanie Panny Márie
21.11.
Spomienka

PO 20.11.

18:30

UT

18:30

ST

22.11.

Sv. Cecílie, panny a mučenice
Spomienka

ŠT

23.11.

Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka
ľubovoľná spomienka

PI

24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov,
mučeníkov spomienka

NE

26.11.

Strážky

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
KRISTA KRÁĽA

Krížová
Ves
17:30

17:30

6:30
18:30

17:30 K
17:30

15:00 +
17:45 R
18:30

17:30

17:30

6:30
18:30

17:30

17:30

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
SO 25.11. ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

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

17:30

10:00
10:30 K

9:00

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

Jaroslav Bachleda

CHVÁLIM ŤA, Ó, PANE, ŽE MI BEZHRANIČNE DÔVERUJEŠ.
Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Bude to tak, ako keď sa istý človek
chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im
svoj majetok: jednému dal päť talentov,
druhému dva a ďalšiemu jeden, a odcestoval. ... Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo
dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ,Pane, päť talentov si mi odovzdal, a hľa, ďalších päť som získal.’ Jeho pán
mu povedal: ,Správne, dobrý a verný sluha...’“ Mt 25,14–15.19-20
V dnešnom evanjeliu istý človek, nazvem ho
pán, natoľko dôveroval svojim sluhom, že
im zveril celý svoj majetok, veľké bohatstvo
a odišiel.
Potom sa pán vrátil a nastal čas zúčtovania.
Niektorí sluhovia ho potešili svojím prístupom k zveľaďovaniu bohatstva, ktoré dostali, iní si nedali tú námahu niečo s ním urobiť

Spišská
Belá

LITURGICKÝ PREHĽAD

a zneužili dôveru svojho pána. Boli ľahostajní. Podobným spôsobom sa zachoval Ježiš
voči mne. Pred odchodom z tohto sveta zveril ľuďom bohatstvo nevyčísliteľnej hodnoty
– seba samého, svoje telo, svoje priateľstvo s
nami, svoju lásku, svoje milosrdenstvo. Čo
ja robím s týmto Ježišovým darom? Ježiš sa
mi zveruje v hostii na oltári a čaká, či ho slobodne prijmem, či sa rozhodnem s ním
stretnúť a dá sa povedať, že je vydaný do
mojich rúk v jeho nekonečnej láske. A to nie
je všetko. Zveruje mi aj mojich najbližších, mojich priateľov, známych i celkom
cudzích ľudí a hovorí mi: sú to moje naozajstné poklady, rozmnožuj svoju lásku k
nim, svoju pozornosť, svoju pomoc, svoju obetu... Boh mi zveruje svoje najväčšie
bohatstvo, robím všetko preto, aby som nesklamal jeho dôveru?
Zamyslenia

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
STRÁŽKY:

Po

SPIŠSKÁ BELÁ:
Poďakovanie za 18 r. života Marek
a zdr. a B. pož.

KRÍŽOVÁ VES:
Zdr. a B. pož. pre rodinu Krempaskú

Ut

ž. rod. Mazúrekovci

+ Júlia, Viktor, Mária
a Matej

.

St

6.30 za modliacich sa 12/7
18.30 + Katarína 30 výr. a ost. + z rod.
Čenščákovej

Št

+ z rod. Rusnačekovej a Bizubovej

+ Andrej

+ Mária Žembová

Pi

6.30 + Ján, Mária, Ondrej, Ladislav Gallik
18.30 + Anna a Viktor

Zdr. a B. pož. pre
Silviu

+ Andrej a Anna Venglík

So

6.30 + Štefan a Alžbeta Kašper
18.30 + Katarína, Ján, Mária, František
a ost. z rod. Lizákovej

Ne

07.30 + Mária a Jozef Kollárovci
09.00 + Anna Kuchtová 10 výr.
10.30 za veriacich
18.30 ž. Emil a Veronika, pre rod.
Pavličkovú a Heiland

+ Michal, Katarína, Jakub a
Veronika

+ Michal a Mária

+ Magdaléna
Bonková

Zdr. a B. pož. František s rodinami
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