HOMÍLIA PÁPEŽA FRANTIŠKA:

BOŽIE CHRÁMY SÚ MIESTOM SLUŽBY, NIE SUPERMARKETMI

B

delosť, služba a nezištnosť. To sú tri
slová, ktoré boli ústrednou témou rannej homílie pápeža Františka, ktorý
tradične začal deň slávením liturgie v Dome
sv. Marty vo Vatikáne. Podnet pre svoju úvahu našiel Svätý Otec v prvom čítaní z Prvej
knihy Machabejcov (1 Mach 4, 36-37.52-59)
a v Evanjeliu podľa Lukáša (Lk 19, 45-48),
ktorých spoločnou témou je očistenie chrámu.
Tak ako Júda a jeho bratia znovu posväcujú
chrám zneuctený pohanmi, tak Ježiš vyháňa
obchodníkov z Pánovho domu, premenený
na „lotrovský pelech“. Ako však možno očistiť
Boží chrám, opýtal sa veriacich Svätý Otec a
odpoveď našiel práve v troch kľúčových slovách, ktorými sú bdelosť, služba a nezištnosť.
„Tým najdôležitejších Božím chrámom je naše srdce,“ dodal Petrov nástupca, lebo v našom vnútri prebýva Duch Svätý:
„Naučil som sa strážiť si svoje vnútro, aby
chrám môjho srdca patril len Duchu Svätému? Očistiť chrám - vnútorný chrám - a bdieť.
Buď na pozore: čo sa deje v tvojom srdci? Kto
prichádza a kto odchádza... Aké sú tvoje pocity, tvoje myšlienky? Hovoríš s Duchom Svä-

tým? Počúvaš ho? Bdejme. Buďme pozorní,
čo sa deje v našom chráme, v našom vnútri.“
Ježiš, pokračoval ďalej v dnešnej kázni pápež
František, je zvláštnym spôsobom „prítomný
v chorých, v tých, ktorí trpia, v hladných, v
uväznených“. Sám to povedal a nabádal ľudí,
aby svojim blížnym prejavovali lásku konkrétnym spôsobom. Svätý Otec pokračoval otázkou:
„A ja sa pýtam: viem strážiť tento chrám? Starám sa o chrám svojou službou? Priblížim sa,
aby som pomohol, aby som zaodel, aby som
utešil tých, ktorí to potrebujú? Sv. Ján Zlatoústy karhal tých, ktorí dávali dary na výzdobu, skrášlenie chrámu, ale nestarali sa o ľudí v
núdzi. Karhal! A hovorieval: ,Nie, takto to
nejde. Najskôr služba, potom výzdoba’.“
Teda očistiť chrám, ktorým sú tí druhí, pokračoval ďalej Svätý Otec, lebo „keď sa priblížime, aby sme slúžili, pomáhali, podobáme sa
Ježišovi, ktorý je tam vnútri“.
Tretí postoj, ktorý v dnešnej rannej homílii
naznačil Petrov nástupca, je po bdelosti a po
službe blížnym postoj nezištnosti:
„Koľkokrát so smútkom vstupujeme do chrámu; pomyslime na farnosť, biskupský úrad,
atď. Len si spomeňme. Nevieme, či sme v Božom chráme alebo v supermarkete. Sú tam
zákazky, dokonca aj s cenami za sviatosti.
Chýba nezištnosť. Veď Boh nás spasil zdarma,
nedal nám nič zaplatiť.“
Pápež František sa vyjadril aj k opodstatnenej
potrebe mať peniaze na udržiavanie budov,
životné zabezpečenie kňazov atď. No na
druhej strane je však nevyhnutná nezištnosť:
„Buď nezištný, a Boh urobí zvyšok. Boh dokončí to, čo chýba,“ vysvetlil Svätý Otec dodajúc: „Nech sú naše kostoly kostolmi služby,
kostolmi nezištnosti“.
zdroj: radiovaticana
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PANE, POMÔŽ MI NASLEDOVAŤ
TVOJ PRÍKLAD LÁSKY A SLUŽBY.
ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho
anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali
ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste
mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste
ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma;
bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili
ste ma.’
Mt 25,41-43

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním
všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy.
Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých,
ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Kráľ
povie tým, čo budú po jeho pravici:
,Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite
kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od
stvorenia sveta.’
Mt 25,31–34
Potom povie aj tým, čo budú zľava:
,Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného

Dnes je posledná nedeľa cirkevného roka. Ježiš mi ponúka svoje slová, ktoré mi
majú pripomenúť posledný súd a zaujatie miesta, ktoré si „vyberám“ už tu na zemi svojím životom, svojimi postojmi a
rozhodnutiami...
Dôležitá otázka hneď na úvod môjho zamyslenia nad Ježišovými slovami je: na
ktorej strane by som stál, keby Ježišov
druhý príchod nastal už dnes, v tejto
chvíli?
Dnešný deň, tak ako každý nový deň,
ktorý mi Boh dáva, je Ježišovým pozvaním k zápasu o nebo a večnosť s Bohom!
Boh ma bude súdiť nie podľa mnohých
modlitieb, odrecitovaných slov, ale podľa
toho, ako som miloval blížnych, ako som
sa staral o biednych a chudobných, ako
som pomohol ľuďom bez peňazí, ako
som pritúlil núdznych, trpiacich, ktorých som vo svojom živote stretol.
Ako sa pripravujem na druhý Ježišov príchod? Nachádzajú vo mne tí druhí oporu, keď to najviac potrebujú?
Zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: novomanželia Matavovci 50€; manželia Ján a Mária 100€.
Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Kr. Vsi: Michal Rezničák 50€. Pán Boh zaplať.
3. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme vo farskom kostole vždy polhodiny
pred sv. omšou okrem toho vo štvrtok a piatok obidva dni dopoludnia od 10:00 do 12:00 a
popoludní od 15:00. V Krížovej Vsi v piatok od 16:00 do sv. omše. V Strážkach vo štvrtok hodinu pred sv. omšou od 16:30.
4. Na budúcu nedeľu 3.12.2017 je jesenná zbierka na charitu. Svoj príspevok môžete dať
počas celého týždňa do pokladničky označenej na tento účel. Výnos zo zbierky bude použitý na rekonštrukciu Domu Charitas sv. Kataríny Laboure v Spišskej Novej Vsi. Tu sa budú
nachádzať priestory pre špecializované sociálne poradenstvo, denné stacionáre pre zdravotne
postihnutých a seniorov, priestory potravinovej pomoci, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a ďalšie priestory potrebné pre službu núdznym. Srdečne Pán Boh zaplať a požehnaj! PhDr. Ing. Pavol Vilček diecézny riaditeľ
5. V nedeľu 3.12.2017 sa začína nový liturgický rok (rok B) a zároveň advent. Požehnanie adventných vencov bude v sobotu 2.12.2017 pri večerných sv. omšiach v Sp. Belej
a v Kr. Vsi. V Strážkach a v rómskom pastoračnom centre v nedeľu.
6. Stretnutie členov ružencového bratstva bude v nedeľu 3. 12. 2017 o 15.00 vo farskom kostole.
7. Škola Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu v Poprade Vás srdečne pozýva na Deň
otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 1. decembra 2017 (piatok) so začiatkom o
10:00 h. v priestoroch školy. Bližšie informácie sú na výveske.
8. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 2.12.2017, prosíme tieto ženy:
Beáta Tyborová, č.d. 225, Jana Petríková, č.d. 264, Viera Pavličková, č.d. 36.
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2 Aby toto volanie zaznievalo po celom svete, poslal Kristus apoštolov, ktorých si vyvolil, a dal im príkaz ohlasovať evanjelium:
„Choďte teda, učte všetky národy a krsti2

3 Aj tých, čo s Božou pomocou prijali toto
Kristovo volanie a slobodne naň odpovedali, pobádala Kristova láska ohlasovať
dobrú zvesť po celom svete. Tento poklad
prijatý od apoštolov ich nástupcovia verne
zachovali. Všetci veriaci v Krista sú povolaní, aby ho odovzdávali z pokolenia na pokolenie, čiže aby ohlasovali vieru, žili ju v
bratskom spoločenstve a slávili ju v liturgii
a v modlitbe.
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

I. ŽIVOT ČLOVEKA – POZNAŤ A MILOVAŤ BOHA

te ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého
a naučte ich zachovávať všetko, čo som
vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,1920). Apoštoli sa na základe tohto poslania
„rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a
ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré
ich sprevádzali“ (Mk 16,20).
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KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI:

1 Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený
Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia
slobodne stvoril človeka, aby mu dal účasť
na svojom blaženom živote. Preto je v každom čase a na každom mieste blízky človeku. Volá ho a pomáha mu, aby ho hľadal, poznával a zo všetkých síl miloval. Všetkých
ľudí, rozdelených a rozptýlených hriechom,
zvoláva do jednoty svojej rodiny, ktorou je
Cirkev. Aby to uskutočnil, poslal v plnosti
času svojho Syna ako Vykupiteľa a Spasiteľa.
V ňom a skrze neho volá ľudí, aby sa v Duchu Svätom stali jeho adoptovanými deťmi,
a teda aj dedičmi jeho blaženého života.
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LITURGICKÝ PREHĽAD

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

10:00
10:30 K

KRÍŽOVÁ VES:

Po

Zdr. a B. pož. Radovan 40 r.

Ut

+ z rod. Gancarčík, Vnenčák a Ovčarik

St

6.30 + Emil a Anna
18.30 + z rod. Pavlicovej a Kačmarčíkovej

Št

+ Irena Bachledová 5 výr. a ost. + z rod.

+ Andrej Džadoň

+ Ida a Andrej Grivalský

Pi

6.30 Zdr. a B. pož. Markéty s rod.
18.30 + Margita, Anna a Rudolf

+ rod. Kňazovickej

+ páter Horvát a pater Janík

So

6.30 + Tobiáš
18.30 + Pavol, Jozef, Terézia, František a
Anna

Ne

07.30 Zdr. a B. pož. Jana (poďakovanie za 50 rokov života)
09.00 za rodinu Márie Friedovej
10.30 za veriacich
18.30 Zdr. a B. pož Viera 70 r.

+ Andrej a Ida
+ Anna a Ján, + z rod.
Stančakovej

.
+ rod. Budzakovej

+ Ján a Anna Bušovský

+ Mária, Ondrej
a Alžbeta

+ Emil, Jakub, Helena, Anna
a + z rod. Gallyovej
3

