JEŽIŠU, PRÍĎ S MOCOU AJ DO MÔJHO ŽIVOTA
A PREMIEŇAJ HO NA LEPŠÍ...
Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.
Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj
nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú
ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade,
po celej galilejskej krajine.
Mk 1, 21-28

V

sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do
synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má
moc, a nie ako zákonníci.
A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa
do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš prináša „nové učenie s mocou,“ pretože to, čo hovorí, sa aj deje. Hlása, že sa priblížilo Božie kráľovstvo a následne vyháňa
zlých duchov, pretože príchod Božieho
kráľovstva znamená, že zlo stráca moc. Ježiš
nepriniesol teóriu; priniesol učenie, ktoré
premieňa životy. Svet mal vždy dostatok zákonníkov, ktorí mu hovorili, čo má robiť.
Skoro všetky morálne princípy, ktoré Ježiš
hlásal, vrátane lásky k nepriateľom, nachádzame v nejakej forme už aj v Starom zákone a mnohé aj v učení iných náboženstiev či
duchovných učiteľov. Každý vie, že by sa na
svete žilo krajšie, keby sme sa mali navzájom viac radi a keby každý robil druhým to,
čo chce, aby druhí robili jemu. Každý aspoň trochu sebakritický človek si vie predstaviť zopár vecí, ktoré by mal robiť, aby bol
lepším človekom. Jediný problém je, že to
nerobíme. Do tejto situácie prichádza Ježiš
a učí „ako ten, čo má moc, a nie ako zákoníci.“ S učením prináša aj moc konať, čo prikazuje. Stal sa človekom, aby bol Emmanuel – Boh s nami. Zobral na seba naše
hriechy, aby nám už nebránili konať dobro.
Napokon nám dal Ducha Svätého, aby nás
posilňoval. Ak je pre nás kresťanstvo len súbor morálnych príkazov, potom sme ešte
nespoznali Ježišovo učenie. Ježišovo učenie
totiž premieňa životy všetkých, ktorí ho
prijmú...
Zamyslenia
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NEDEĽA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY
(28. JANUÁR 2018)

D

rahí otcovia arcibiskupi a biskupi, spolubratia v kňazskej a
diakonskej službe, bratia a sestry, ctení naši dobrodinci a
priatelia Katolíckej univerzity,
nedeľa 28. januára 2018 s liturgickou
spomienkou na sv. Tomáša Akvinského,
vynikajúceho teológa stredoveku, je z
ustanovenia KBS venovaná Katolíckej
univerzite v Ružomberku ako jej nedeľa.
Chceme túto nedeľu využiť ponajprv ako
príležitosť poďakovať sa Pánu Bohu za
vznik a poslanie Katolíckej univerzity.
Rovnako sa chceme spoločne poďakovať
za všetkých jej doterajších absolventov.

Naša vďaka patrí Pánu Bohu aj za jej prítomnosť: študentov, pedagógov, zamestnancov a za všetkých našich dobrodincov
duchovných i materiálnych darov. Ďakujeme hlavne chorým a trpiacim za prinášané obety a všetkým za dar modlitby a
ľudskej sympatie.
Každé kresťanské „Pán Boh zaplať!“, ale aj
ľudské „ďakujem“ otvára nový nádejný
priestor budúcnosti tak samotnej univerzity, ako aj všetkých nás, ktorí sme s ňou
spojení a to cez naše „prosím, prosíme...!“
Prosíme, aby Pán požehnával a odmenil
pokračovanie na druhej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol: z krstu Melánie Krempaskej 10€; z krstu Anastátie Bachledovej 20€;
krstu Tibora Praška 30€; manželia Kronovci 50€. Pán Boh zaplať!
2. Darovali na kostol: z rod. Vincenta Venglika 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 16:30 do sv. omše. V Strážkach vo štvrtok
od 17.00 do sv. omši.
4. Chorých navštívime tak ako zvyčajne.
5. Na sviatok Obetovania Pána bude požehnanie sviec (hromničky).
6. Sviatosť birmovania v našej farnosti bude 17.6.2018. Zápis birmovancov, ktorí navštevujú stredné školy bude v sobotu 3.2.2018 od 10.00 – 11.00 dievčatá a od 11.00 – 12.00
chlapci.
7. Upratovanie kostola v Sp. Belej dňa 2.2.2018 - Skupina č. 10 - ul. L. Novomestkého :
Grandová č. 2, Lacková č. 7, Gancarčíková č. 13, Pacigová č. 15, Maťašová č. 21, Pisarčíková č. 25,
8. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 3.2.2018, prosíme tieto ženy:
Jana Scholtzová, č.d. 109, Alena Krempaská, č.d. 112, Marta Molitorisová, č.d. 113.

Spišská
Belá

LITURGICKÝ PREHĽAD
PO

29.1.

Pondelok
4. týždňa v Cezročnom období

18:30

UT

30.1.

Utorok
4. týždňa v Cezročnom období

18:30

ST

31.1.

Sv. Jána Bosca, kňaza
Spomienka

18:30

ŠT

1.2.

Štvrtok
4. týždňa v Cezročnom období

PI

2.2.

SO

3.2.

OBETOVANIE PÁNA
„Hromnice“
Sviatok

pokračovanie z titulnej strany
tých, ktorí pre dobro Katolíckej univerzity
pracujú, obetujú sa, modlia sa i trpia.
Modlíme sa spoločne za Katolícku univerzitu, aby sa denne ponárala do pokoja a
tvorivého ticha a mohla v pokoji byť služob¬níčkou pravdy v láske. Prosme, nech
Božie požehnanie sprevádza celé dielo
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Kiež
by sa jej darilo „vyrábať" čím viac duchovného „kyslíka" na ozdravenie duchovného
ovzdušia na našom milovanom Slovensku.
Aj pre tento rok ostáva hlavným poslaním
Katolíckej univerzity pestovať vedu a vieru v našej spoločnosti; stáť v službách hlásania Evanjelia pre dobro života; pomáhať
pri budovaní civilizácie lásky poskytovaním všestranného vzdelávania, ale aj
kresťanskej kultúry a to všetko v kontexte
premodleného a osobného svedectva každého z nás. Katolícka univerzita má pred
sebou výzvu, ktorá je vložená do jej podstaty: aby bola miestom, kde prebieha ten
vznešený zápas o porozumenie skutočné2

NE

4.2.

17:30

6:30
18:30 D

17:00

6:30 F
18:30

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

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

17:30 K
17:30

17:30

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

Krížová
Ves
17:30

17:00 +
18:30

SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Matúš Martančík, syn Jána a Margity r. Pisarčíkovej, býv. v Matiašovciach
a Alexandra Michnová, dcéra Jozefa a Boženy r. Kovalčíkovej, býv. v Spišskej Belej

Strážky

17:30

8:00

9:00

10:00
10:30K

+ adorácia K - Kolónia D - detská svätá omša P - pobožnosť F - Fatimská pobožnosť S - sobáš so sv. omšou so - sobášne obrady

ho poznania, ktoré môže človek dosiahnuť
vtedy, keď dosiahne vyváženosť medzi poznaním, ktoré prináša viera a poznaním,
ktoré prináša rozum.
Vrúcne vám ďakujem v mene súčasných
3629 študentov Katolíckej univerzity ako
aj v mene jej pedagógov i zamestnancov za
vašu podporu. Chcem všetkých nádejných
študentov i záujemcov o štúdium pozvať
na Deň otvorených dverí, ktorý bude na
Katolíckej univerzite v Ružomberku v
utorok 6. februára 2018.
S úctou
Jozef Jarab,
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:
Po

18.30 + Mária a František

Ut

18.30 za deti a mládež našej farnosti

St

18.30 + Albín s rod.

Št

18.30 + František, Ignác a Helena

Pi

6.30 + Valentín, Jozef a Stanislav
18.30 + Jozef

So

6. 30 ž. František a Bernardína
18.30 + Dorota, Vojtech a Peter

Ne

07.30 + Vincent Gallik (20r.) a ost. z rod.
09.00 za veriacich
10.30 + Ondrej Bizub
18.30 + Mária Tomečková (10r.)

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:
ž. Žaneta a Damiána
(reh. sestry)

+ Mária a Ondrej
ž. Danka
+ Magdaléna a Ján
ž. Michaela (reh. sestra)

ž. Elena s rod.

ž. Zuzana
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