HOMÍLIA PÁPEŽA: PAMÄTAŤ NA SMRŤ POMÁHA
K MÚDRYM DENNÝM ROZHODNUTIAM

M

yšlienka na smrť nás zachraňuje
od ilúzie, že sme pánmi času – o
tomto hovoril pápež František v
homílii pri svätej omši v Dome sv. Marty.
Svätý Otec predstavil tri rozmery konca
pozemského života: smrť je skutočnosťou,
smrť rozhoduje o našom životnom odkaze
a je momentom rozpomenutia sa na celý
život.
Pápež inšpirovaný liturgickým čítaním z
Prvej knihy kráľov (1 Kr 2,1-4.10-12) o
Dávidovej smrti vyzval v homílii „vyprosovať si milosť zmyslu pre čas“, aby sme
nezostali „uväznení“ v prítomnej chvíli
„uzavretej do seba “. „Nie sme ani veční,
ani prchaví: sme muži a ženy na ceste v čase. V čase, ktorý má začiatok a ktorý má
koniec“, povedal Svätý Otec, pričom pripomenul, že „smrť je skutočnosťou, ktorá
sa týka všetkých“ – „či už je to skôr alebo
neskôr, vždy príde“:
„Je tu teda to pokušenie chvíľkovosti, ktoré sa zmocní života a vedie ťa k blúdeniu v
tomto egoistickom labyrinte prítomného
momentu bez budúcnosti, vždy tam a na-

späť, tam a späť, nie je tak? Naša cesta sa
končí smrťou, všetci to vieme. Preto sa
Cirkev vždy snažila viesť k reflexii o tomto
našom konci: o smrti.“
„Nie som pán času“ – „pomôže nám opakovať si túto pravdu“, odporučil Svätý
Otec, „lebo nás to zachraňuje od ilúzie
okamihu – čiže od toho, aby sme brali život ako nejakú reťaz pozostávajúcu z momentov, ktorá nemá zmysel“. „Som na ceste a musím hľadieť vpred“, avšak musím
zároveň zvážiť, že „smrť je dedičstvom“,
ktoré zanechám, nie tým materiálnym, ale
dedičstvom svedectva, upresnil pápež
František a pokračoval:
„A musíme si klásť otázku, aké by bolo to
dedičstvo, ak by si ma Boh povolal dnes?
Aké dedičstvo zanechám ako svedectvo
života? Je to jedna dobrá otázka, ktorú by
sme si mali položiť a takto sa pripraviť, lebo sa to týka nás všetkých, nikto z nás tu
nezostane ,ako relikvia‘. Nie, všetci pôjdeme touto cestou.“
A nakoniec, smrť sa týka pamäti, bude
rozpomenutím sa. Môžeme si preto v mysli urobiť akúsi „rozpomienku v predstihu“,
predstaviť si prítomnú chvíľu v spätnom
pohľade momentu našej smrti, a tak vnímať v správnom svetle význam našich
skutkov, povedal pápež František:
„Keď budem umierať, čo by sa mi páčilo,
že by som sa tak mal zachovať dnes, v tomto rozhodovaní, ktoré je na mne dnes, v
dnešnom spôsobe života? Je to určité rozpamätanie sa v predstihu, ktoré osvetľuje
dnešný okamih. Aby sme z pohľadu skutočnosti smrti vniesli svetlo do tých rozhodnutí, ktoré musíme robiť deň čo deň.“
Cítiť sa na ceste smerujúcej k smrti „nám
teda všetkým prospeje.“
zdroj: radiovaticana
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PANE, NAUČ MA ROZLIŠOVAŤ, ČO ROBIŤ V
RÔZNYCH SITUÁCIÁCH.

K

eď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu
povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku
a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.
Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.
I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné
neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.
Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von.
Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.
Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním.
Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“
On im odvetil: „Poďme inde, do susedných
dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som
prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich
synagógach a vyháňal zlých duchov
(Mk 1, 29 – 39).

My by sme sa možno dali ľahko oklamať takým úspechom, aký Ježiš v Kafarnaume mal,
a zostali by sme stáť na mieste, kým by nám
ľudia tlieskali. Ale Ježiš sa utiahol do samoty,
aby ho aplauz nerušil v počúvaní Božej vôle.
Potom rozhodol, že je čas ísť ďalej. Zrejme neprišiel na to, aby uzdravil choroby všetkých
ľudí v Galilei. Sám hovorí, že prišiel nato, aby
kázal. Kázal, že sa priblížilo Božie kráľovstvo.
A prišiel pozvať ľudí, aby sa obrátili a uverili
jeho evanjeliu. Pretože to je jediné, čo ľuďom
môže priniesť trvalé vyslobodenie zo všetkých trápení. Isteže, v konečnom dôsledku
prišiel odňať aj fyzické choroby, ale postupuje
podľa dôležitosti – najskôr treba odňať z človeka slepotu nepoznania Boha. Preto kázal a
za týmto účelom konal aj zázraky – znamenia
o Božej moci a dobrote. Ale zázraky neboli
cieľom, len prostriedkom. Nechcel, aby sa na
ne ľudia zamerali. Zrejme aj preto zakázal
zlým duchom hovoriť. Oni by o ňom síce hovorili pravdu: „Ty si Mesiáš!“, ale väčšina ľudí
si pod Mesiášom predstavovala toho, kto im
príde pomôcť s ich pozemskými starosťami.
Ježiš nechcel v nich živiť tento omyl, preto
radšej svoju identitu skrýval. Bol Mesiáš, ale
nie taký, akého ľudia očakávali. Priniesol Božie kráľovstvo, ale iné, ako ľudia čakali. Preto
radšej hovoril len to, že je blízko Božie kráľovstvo. Keď zomrie a vstane z mŕtvych, bude jasné, akým Mesiášom bol…
Pane, nauč ma rozlišovať, čo robiť v rôznych
situáciách. Nechcem sa dať oklamať zdanlivým dobrom, chcem hľadať dobro trvalé…
Zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z pohrebu Jána Marhefku 50€; manželia Gurníkoví 50€;
Bohu známa 50€ Pán Boh zaplať!
2. Spovedať pred odpustom budeme vždy polhodiny pred sv. omšou okrem toho v sobotu dopoludnia od 10:00 do 12:00 hod.
3. V nedeľu 11.2.2018 máme 26. svetový deň chorých.
4. Upratovanie kostola v Sp. Belej dňa 2.2.2018 - Skupina č. 11 - ul. L. Novomestkého :
Vojčíková č. 33, Krempaská č. 35, Grigerová č. 37, Ovčáková č. 41, Dlubačová č. 43,
Krempaská č. 49
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 10.2.2018, prosíme tieto ženy:
Marcela Krempaská, č.d. 114, Eva Vengliková, č.d. 114, Mária Krajancová, č.d. 115.

Stretnutie členov ružencového bratstva bude každý mesiac v nedeľu, vždy po
prvom piatku o 15:00 hodine vo farskom kostole,
aj keď to nebude hlásené v oznamoch.

ZA JEDEN VRCHNÁK MNOHO ÚSMEVOV

Spišská
Belá

LITURGICKÝ PREHĽAD

Strážky

Krížová
Ves

PO

5.2.

Sv. Agáty,
panny a mučeníce

18:30

UT

6.2.

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, japonských mučeníkov
Spomienka

18:30

ST

7.2.

Streda
5. týždňa v Cezročnom období

18:30

ŠT

8.2.

Sv. Jozefíny Bakhity, panny
Ľubovoľná spomienka

17:00 +
18:30

PI

9.2.

Piatok
5. týždňa v Cezročnom období

6:30
18:30 D

17:30

SO

10.2.

Sv. Školastiky, panny
Spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

6:30
18:30

17:30 K

NE

11.2.

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
V SP. BELEJ 10.30H ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
SV. VALENTÍNA

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

17:30
17:30

17:30 K
17:30

17:30

9:00

8:00

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

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

V

priebehu posledných dní sa mladí ľudia rozhodli ísť pomôcť. V našom
meste už dlhší čas prebiehala zbierka
vrchnáčikov pre Vierku Hriňákovú, ktorej je
diagnostikovaná infantilná spinálna svalová
atrofia, teda postupné ubúdanie svalstva.
Vrchnáky sa v Spišskej Belej zbierali na mnohých miestach, a tak si mohol pomôcť aj ty.
V meste sa v čase od 1. novembra do 31. decembra 2017 vyzbieralo 225 kg vrchnáčikov,
ktoré potom dobrovoľníci z Face Clubu
osobne odniesli do dedinky Tvarožná, kde
Vierka býva. Na príjemnom posedení pri čajíku naši mladí odovzdali, okrem vrchnákov,
aj anjelika, ktorého si Vierka zaradila do svojej zbierky, o ktorej sme ani netušili, a tak
sme ju dvojnásobne potešili.
2

Na oplátku nám darovala krásne a ručne vyrábané mydielka, ktoré Vierka sama vyrába.
Týmto darčekom nás milo prekvapila a
dodnes máme z neho radosť.
Vyzbierané vrchnáky poslúžia na Vierkinu
liečbu infantilnej spinálnej svalovej atrofií.
Zbierka vrchnáčikov pokračuje aj naďalej.
Svoje vrchnáčiky môžete odovzdať na týchto miestach: Základná škola Milana Rastislava Štefánika, školská družina, predajňa sv.
Valentín, Mestský úrad Spišská Belá.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa doposiaľ zapojili do zbierky akýmkoľvek počtom vrchnáčikov a vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa do
zbierky znova zapoja, pretože pomáhať spoločne sa oplatí.
Dobrovoľníci

Po

18.30 ž. Štefan Koščák s rod.

Ut

18.30 + Ján Prichodzký

St

18.30 + Mária, Jozef, Mária a ost. z rod.
Gemzovej

Št

18.30 ž. Peter a Eva s rod. (5 r. sobáša)

Pi

6.30
18.30 + Oskar, Anna a Ján

So

6. 30 + Šimon
18.30 + Vicent Smrek, Ján a Ján Pisarčík

Ne

07.30 ž. Martin (18 r.)
09.00 ž. Alojz Barabas s rod.
10.30 za veriacich
18.30 ž. František (75 r.)

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:
ž. Adam

+ Miloš a Viliam s
rod.
ž. s. Michaela a s. Marcela
+ František a František Gallik
+ Milan

ž. Jozef (60 r.)

ž. František s rod.
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