pokračovanie z titulnej strany
známych či už živých alebo mŕtvych.
Omšové štipendium - finančný dar u nás
stanovený na 5eur je dar, podpora kňazovi. Kto „dá na sv. omšu“ má právo, aby sa
pri sv. omši na jeho úmysel pamätalo. Tomuto úmyslu sa hovorí „omšová intencia“.
Kánonické právo dovoľuje, zobrať almužnu za jednu „intenciu“. (to mu nebráni
modliť sa aj na iné úmysly). Pri sv. omši,
najčastejšie pri spoločných modlitbách sa
spomenie intencia s menom živého alebo
mŕtveho, alebo len sa povie úmysel, bez
mena aby sa aj ostatní mohli modliť na
tento úmysel. Všetky úmysly sa však nemôžu verejne vyhlásiť z rozumného dôvodu. Nie je nutné aby kňaz sám poznal
osobu alebo záležitosť, ktorú má Bohu
zvlášť odporučiť. Stačí keď sa modlíme na
„úmysel na ktorý niekto dal slúžiť sv. omšu“.
To sú všetko dobré a chvályhodné zvyky,
avšak skúsenosť nás učí, že aj do krásnych
a ušľachtilých skutkov sa časom votrú pohnútky pochybné ako ľudské ohľady, ctižiadosť, nesprávne chápanie modlitieb
a prosieb pri sv. omši. Prispôsobujeme sa
tomuto svetu zmysle „ daj a dostaneš“.
Dal som na sv. omšu, je to „moja sv. omša,
za mojich drahých, možno dosiahnem, že
na tú „moju“ aj prídu, a prosíme o zdravie a požehnanie, alebo za mŕtvych oslobodenie od očistcových múk, ale týmto
všetko končí. Javí sa to všetko tak, ako
keď dáme zahrať jubilantom, zaplatíme,
spomenú sa mená, roky, miesto trvalého
bydliska, a určitý text blahoželania. Až
máme takýto úmysel aj pri sv. omši, ochudobňujeme sa o zásluhy, a takéto zmýšľanie je zlodejom zásluh z dobrého skutku
a odvádza od lásky k Bohu. Mnohokrát je
tu zlodejom zásluh dobrého skutku aj to,
že “ja som mala šťastie, že som si zaistila
dať úmysly sv. omši na celý rok a to je
úspech a neberiem ohľad na druhých. Je

dobré brať ohľad na druhých a obetovať
svoj úspech, aby sme zachránili iného
a pomohli tak blížnemu. Skutok robí dobrým úmysel, úmyslu dáva správny smer
viera a láska. (len tak na ilustráciu: pri sv.
omši sa nespomenulo meno zomrelého,
tak žena prišla pýtať naspäť 5 eur) V tomto prípade chýba viera v tajomstvo sv.
omše a tiež absentuje viera v osobu kňaza
že sv. omšu neslúžil za zomrelého, hoci on
ten úmysel mal. Tu sú veľmi priliehavé
slová sv. Terézie „Čo vlastne robíme pre
teba, svojho Stvoriteľa a Pána? Dohromady nič. Len trochu dobrej vôle, to je všetko, čo ti môžeme ponúknuť.“
Budeme po sviatkoch prijímať úmysly
na sv. omše. Nahlásme mená, maximálne 2-3, aby sa nespomínalo viac ako mien
v Rímskom kánone svätých. Priezviska
sa môžu zapísať do intenčnej knihy,
aby bolo známe pre blízkych že je to za
ich príbuzných, ale v prosbách sa priezviská nespomínajú, ak je obetovaná sv.
omša za rodinu a napíše sa priezvisko, tak
sa spomenie len úmysel, na ktorý sa obetovala sv. omša za rodinu bez priezviska.
Tiež chcem pripomenúť, že farár je povinný každú nedeľu a prikázaný sviatok
sláviť sv. omšu za veriacich svojej farnosti, tiež slávi sv. omše na úmysel
svojho ordinára, za zomrelých kňazov
a dobrodincov, takže nerobme tlaky,
keď bude kolónka neobsadená. Kto to
pochopí, bude to znakom zmýšľania
a vnímavosti pre niečo vyššieho a kto nie,
zmýšľanie takého človeka podľa sv. Pavla
nemá cenu. A myšlienka sv. Ignáca Antiochijského, „pri vašich bohoslužobných
zhromaždeniach nech je jedna prosba,
jedna myseľ, jedna nádej, jedna láska,
radosť, ktorej nič nechýba,“ nech nás
vedie k pokore, že naše modlitby sú slabé,
ale aj napriek tomu oslovia Boha, aby ich
počul a to spojením lásky k nemu.
Jakub Grich, farár
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PREČO?

Z

vykneme hovoriť, „na každé
prečo existuje preto“. Najčastejšie sa pýtame na dôvod
konania, to znamená s akým
úmyslom sme to, či ono urobili. Ľudské
skutky majú obyčajne vždycky nejakú
chybu, sme nedokonalí. Čo nesmie nikdy chýbať, aby skutok sa nazval dobrým? Pravý ľudský skutok začína dobr ý m ú my s l o m , u s k u to č ň u j e s a
s pomocou Božej milosti, je vedomý
a dobrovoľný, tj. slobodný. Najdokona-

lejší úmysel je čistá láska k Bohu. Kedysi nás ako deti učili vzbudzovať si
dobrý úmysel týmto vzdychom: „Všetko pre teba Najsvätejšie Srdce Ježišovo.“
Prečo píšem tieto slová? Mnohí sa pýtajú v týchto dňoch: „ Kedy budete brať
na sv. omše?“
To znamená, na aký úmysel chce dať
účinky, ktoré plynú zo sv. omše veriaci
človek. Treba povedať, že sv. omša sa
obetuje na tie úmysly, na ktoré sa sám
Kristus obetoval na kríži, tj. aby vzdal
slávu a vďaky Otcovi, zadosťučinil za
hriechy sveta a tak nás zmieril s Bohom, aby nám vyprosil u Boha požehnanie a zvláštne milosti. Na tieto všetky
úmysly sa modlí kňaz i všetci veriaci.
Sv. omša je totiž spoločný slávnostný
úkon celej veľkej rodiny cirkvi. Teda
pri sv. omši nesmieme so svojich modlitieb vylučovať nikoho komu môžu naše prosby pomôcť.
Úžitok so sv. omše má teda celý svet,
zvlášť tí, ktorí sú prítomní a činne zapojení telom, duchom - teda rozum vôľa, cit a v nich i hlas ktorý sa prejaví slovom i spievaním. Zvláštny úžitok majú
aj tí, ktorí posluhujú pri s. omši: kňaz,
miništranti, lektori, organista, speváci,
tí ktorí finančne prispievajú na to, aby
sa bohoslužby mohli konať, u nás je
spravidla „zvonček“. (almužna zmýva
množstvo hriechov).
Od najstarších čias je zvykom aby sa
konali „pripomienky“, výzvy k modlitbe za potreby farnosti, dobrodincov,
pokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z pohrebu Márie Stempákovej 50€. Pán Boh zaplať.
2. Modlitbové stretnutie III. rádu Sv. Františka bude dňa 17.12. o 13.30 hod. vo farskom
kostole.
3. Upratovanie kostola v Sp. Belej dňa 22.122017: skupina č.4: ul. Kúpeľná:
Skribčáková č.15, Halčinová č.34, Nebusová č.40, Kolodzejová č.42, Fudalyová č.44,
Britaňáková č. 48;
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 23.12.2017, prosíme tieto ženy:
Marcela Svitanová, č.d. 64, Zuzana Svitanová, č.d. 67, Alena Krempaská, č.d. 78, Dana Hangurbadžová, č.d. 227, Mária Mešárová, č.d. 83, Antónia Mrugová, č.d. 85.
5. Chorých pred Vianocami navštívime v pondelok dopoludnia od 8:00. Pôjdeme iba
ku chorým, ktorí si nahlásili adresy. Ku chorým na prvý piatok pôjdeme v januári.

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VIANOCAMI

Pondelok
po 3. adventnej nedeli
Utorok
19.12.
po 3. adventnej nedeli

PO 18.12.
UT

- V Strážkach v pondelok 18. decembra popoludní od 16:30 do sv. omše.

Strážky

Krížová
Ves

17:30

17:30
17:30

ST

20.12.

Streda
po 3. adventnej nedeli

6:30
18:30

17:30

ŠT

21.12.

Štvrtok
po 3. adventnej nedeli

6:30
18:30

12:00
19:30 K

PI

22.12.

Piatok
po 3. adventnej nedeli

6:30
18:30

Sobota
SO 23.12. po 3. adventnej nedeli
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

Každý deň pol hodinu pred každou sv. omšou.
- V Spišskej Belej budeme spovedať v sobotu 23. decembra dopoludnia
od 9:00 do 12:00 a popoludní od 13:30 do 16:00.

Spišská
Belá
6:30
18:30
6:30
18:30

LITURGICKÝ PREHĽAD

NE

6:30
18:30

8:00

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7:30
9:00
10:30

9:00

10:00

VIGÍLIA NARODENIA PÁNA

16:00
24:00

22:00

22:00 K
24:00

24.12.

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

- V Krížovej Vsi v utorok 19. decembra od 16:00 do sv. omše a vo štvrtok
21. decembra dopoludnia od 11:00 do sv. omše o 12:00.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

- V rómskom pastoračnom centre vo štvrtok 21. decembra od 18:30
do sv. omše o 19:30.

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Po

6:30
18:30 + Anna a Ondrej Marhefka

+ Magdaléna, Mária
a Štefan

+ Tekla a Ján

FARSKÁ KOLEDA

Ut

6:30
18:30 + Ján

+ Ján Geletka

Cieľom je modlitba, prosba o požehnanie ľudí a ich príbytkov a zároveň možnosť bližšie
spoznať aspoň niektorých. Tí, ktorí máte záujem, čakajte nás pred domom.

St

6.30 + Ondrej a Berta Bombaroví
18:30 za zdravie a B. pož. Ema

+ Ján

Št

za zdravie a B. pož. pre rodinu

Spišská Belá bude na koledovanie rozdelená na dve časti. Tohto roku sa bude chodiť
po jednej časti a o rok po druhej.

6:30
18:30 + Šimon

Pi

6:30
18:30 + Stanislav Monka

PLÁN KOLEDY SPIŠSKÁ BELÁ

So

6:30 + Štefan a Žofia Bekešová
18:30 + František Bekeš s rod.

Ne

7:30 + Jozef Pisarčík (výročná)
9:00 ž. Helena 70r. s rod.
16:00 za veriacich
24:00 na úmysel

- 26.12.2017 od 14:00 hod.: SNP, Družstevná, Zimná
- 30.12.2017 od 10:00 hod.: Továrenská, kpt. Nálepku, L. Svobodu, L. Novomeského
- 1.1.2018 od 14:00 hod.: Tatranská, Štefaníková, Osloboditeľov, Partizánska
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+ Emil Fedor

+ Martin

Zdr. a B. pož.
Viliam Krempaský 85 r.
3

