pokračovanie z titulnej strany
ktorý nás mocou Ducha Svätého oslobodzuje od zla, ktoré máme vo vnútri, od hriechu, ktorému Zákon mohol brániť, ale nie
ho odstrániť.
Napriek tomu, zlo je silné, má zvodnú moc:
priťahuje, očaruje. Na odtrhnutie sa od neho nestačí naša snaha, je treba lásku, ktorá
je mocnejšia. Bez Boha sa nad zlom nedá
zvíťaziť: iba jeho láska dvíha vo vnútri, iba
jeho neha, ktorá sa vlieva do srdca, oslobodzuje. Ak chceme oslobodenie od zla, musíme dať priestor Pánovi, ktorý odpúšťa a
uzdravuje. A robí to predovšetkým cez sviatosť, ktorú sa chystáme sláviť. Spoveď je
prechod od biedy k milosrdenstvu, je to písanie Boha do srdca. Tam zakaždým čítame,
že sme vzácni v Božích očiach, že on je
Otec a miluje nás viac ako my samých seba.
«Ostali iba tí dvaja: [ona] biedna a [jeho]
milosrdenstvo». Iba oni. Koľkokrát sa cítime byť sami a strácame niť života. Koľkokrát viac nevieme ako začať odznovu, stiesnení únavou prijať seba samých.
Potrebujeme začať odznova, no nevieme
odkiaľ. Kresťan sa rodí s odpustením, ktoré
prijíma pri krste. A vždy sa znovuzrodzuje
odtiaľ: z prekvapujúceho odpustenia Boha,
z jeho milosrdenstva, ktoré nás obnovuje.
Jedine ako tí, ktorým je odpustené, môžeme začať odznova občerstvení, po tom, ako
sme zakúsili radosť z toho, že nás Otec miluje až do krajnosti. Jedine prostredníctvom
Božieho odpustenia sa v nás uskutočňujú
naozaj nové veci. Vypočujme si znovu vetu,
ktorú nám dnes Pán povedal prostredníctvom proroka Izaiáša: «Hľa, ja robím čosi
nové» (Iz 43,19).
Odpustenie nám dáva nový začiatok, robí
nás novými stvoreniami, dáva nám rukou sa
dotknúť nového života. Božie odpustenie
nie je akousi fotokópiou, ktorá sa identicky
reprodukuje pri každom vstúpení do spovednice. Prijať odpustenie hriechov prostredníctvom kňaza je vždy novou, originálnou a nenapodobiteľnou skúsenosťou. Dáva

nám prejsť zo samoty s našimi biedami a
našimi žalobcami, ako u ženy z evanjelia, k
pozdvihnutiu a povzbudeniu Pánom, ktorý
nám pomáha začať odznova.
«Ostali iba tí dvaja: [ona] biedna a [jeho]
milosrdenstvo». Čo robiť, aby sme si obľúbili milosrdenstvo, aby sme prekonali strach
zo spovede? Prijmime opäť Izaiášovo pozvanie: «Nebadáte?» (Iz 43,19). Uvedomiť
si Božie odpustenie. Je to dôležité. Bolo by
pekné, keby sme po spovedi zostali ako tá
žena, s pohľadom zameraným na Ježiša,
ktorý nás práve oslobodil: nie viac na naše
biedy, ale na jeho milosrdenstvo. Hľadieť na
kríž a povedať s úžasom: „Hľa, kde skončili
moje hriechy. Ty si ich vzal na seba. Neukázal si na mňa prstom, otvoril si predo mnou
náruč a opäť si mi odpustil“.
Je dôležité pamätať na Božie odpustenie,
pamätať si jeho nehu, znovu si vychutnať
ten pokoj a slobodu, ktorú sme zakúsili.
Pretože toto je srdcom spovede: nie hriechy, ktoré hovoríme, ale Božia láska, ktorú
prijímame a ktorú vždy tak potrebujeme.
Môže nám prísť na um ešte jedna pochybnosť: „Spovedanie nepomáha, stále pácham
tie isté hriechy“. No Pán nás pozná, vie, že
vnútorný zápas je tvrdý, že sme slabí a že inklinujeme k pádu, že častokrát sme recidivistami v konaní zla. A ponúka nám, aby
sme začali byť recidivistami v dobrom, v
prosení o milosrdenstvo. Bude to on, kto
nás pozdvihne a urobí z nás nové stvorenia.
Začnime teda odznova od spovede, prinavráťme tejto sviatosti miesto, ktoré si v živote a v pastorácii zasluhuje!
«Ostali iba tí dvaja: [ona] biedna a [jeho]
milosrdenstvo». Aj my dnes v spovednici
zažívame toto stretnutie spásy: my, s našimi
biedami a naším hriechom; Pán, ktorý nás
pozná, miluje nás a oslobodzuje nás od zlého. Začnime toto stretnutie, vyprosujúc si
milosť, aby sme ho znovuobjavili.
zdroj: radiovaticana
(Preklad: Slovenská redakcia VR)
-mh, zk, jb-
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PÁPEŽ FRANTIŠEK:

V SPOVEDI BOH PÍŠE DO NÁŠHO SRDCA

O

stali iba tí dvaja: [ona] biedna
a [jeho] milosrdenstvo“ (Sv.
Augustín: In Joh 33,5). Takto
sv. Augustín uzatvára vyvrcholenie evanjeliového príbehu o Ježišovom
odpustení cudzoložnej žene, ktorú chceli
kameňovať ( Jn 8,1-11). Odišli tí, čo prišli
hodiť do ženy kameň, alebo obviniť Ježiša
ohľadom zákona. Odišli, nemali iné záujmy. Ježiš naopak zostáva. Ostáva, pretože
zostalo to, čo je v jeho očiach vzácne: tá
žena, tá osoba. Pre neho je hriešnik prednejší než hriech.

Ja, ty, každý z nás, sme v srdci Boha prednejší: sme prednejší než pochybenia, pravidlá, súdy a naše pády. Prosme o milosť
podobného pohľadu ako je ten Ježišov,
prosme, aby sme mali kresťanský rámec života, kde prv než hriech vidíme s láskou
hriešnika, prv než chybu vidíme chybujúceho, prv než jeho príbeh vidíme človeka.
„Ostali iba tí dvaja: [ona] biedna a [jeho]
milosrdenstvo.“ Pre Ježiša žena pristihnutá
pri cudzoložstve nepredstavuje paragraf
Zákona, ale konkrétnu situáciu, do ktorej
sa zapája. Preto ostáva tam, so ženou,
takmer stále mlčanlivo. A medzitým vykoná dva razy tajomné gesto: píše prstom po
zemi ( Jn 8,6.8). Nevieme čo napísal a
možno to nie je to najdôležitejšie: pozornosť evanjelia sa totiž kladie na samotnú
skutočnosť, že Pán píše.
Prichádza na myseľ príbeh na Sinaji, keď
Boh napísal tabule zákona svojím prstom
(porov. Ex 31,18), práve tak, ako to robí
teraz Ježiš. Neskôr Boh skrze prorokov
sľúbil, že už viac nebude písať na kamenné tabule, ale priamo do sŕdc (porov. Jer
31,33), na živých tabuliach našich sŕdc
(porov. 2 Kor 3,3). S Ježišom, vteleným
Božím milosrdenstvom, nadišiel čas písať do srdca človeka, dať nádej ľudskej
biede: dať nielen vonkajšie zákony, ktoré
často nechávajú Boha i človeka vzdialených, ale zákon Ducha, ktorý vstupuje
do srdca a oslobodzuje ho.
Takto sa to udeje u tej ženy, ktorá sa stretá
s Ježišom a opäť začína žiť. A vykročí, aby
už nehrešila (pozri Jn 8,11). Je to Ježiš,
pokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Krížovej Vsi: Mária Bujňáková 50€. Pán Boh zaplať!
2. Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok 12.4.2019 po sv. omši prosíme - Skupinu č.6
ul.Kúpeľná: Skribčáková č. 15 A; Poláčeková č.49;
ul. Mierová: Sisková č.8; Monková č.14;
ul. L. Svobodu: Gancarčiková č. 8;
ul. Kpt. Nálepku: Andrášová č. 28
3. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 13.4.2019, prosíme tieto ženy:
Beáta Vinclerová, č.d. 98, Beáta Kredatusová, č.d. 99, Janka Olekšáková, č.d. 101,
Slávka Tkáčová, č.d. 102, Mária Fedorová, č.d. 104, Monika Frankovská, č.d. 105.
4. Adresy chorých, ktorí sa chcú vyspovedať pred sviatkami, nám môžete nahlásiť v
sakristii do nedele 14. 4. 2019. K chorým pôjdeme v pondelok vo Veľkom týždni ráno
od 8:00 hod.

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VEĽKOU NOCOU

V Strážkach vo štvrtok 11.4.2019 od 16:00 do sv. omše.
V Spišskej Belej budeme spovedať v nedeľu 14.4.2019 od 14:00 do 17:00.
V Krížovej Vsi v nedeľu 14.4.2019 od 14:00 do 16:00.
V rómskom pastoračnom centre v nedeľu 14.4.2019 od 17:30 do sv. omše o 19:00.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Erik Konkoľ, syn Jána a Aleny r. Bartkovskej, bývajúci v Spišskej Belej a
Petra Pohorelská, dcéra Petra a Valérie r. Vnenčákovej, bývajúca v Spišskej Belej

BOH HOVORÍ: „NEODSUDZUJEM ŤA.“

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul
k nemu. Sadol si a učil ich.
Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v
zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo
povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a
mohli ho obžalovať.
Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď
sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a
povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech
prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a
písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku.
Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde
sú? Nik ťa neodsúdil?“
Ona odpovedala: „Nik, Pane.“
A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem.
Choď a už nehreš!“
Jn 8, 1-11
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Asi nikto na svete sa nevyhne chvíli, keď sa
stane terčom pozornosti. Ešte, keď ide o povestných „desať minút slávy“, je to príjemné.
Ale ak ide o hanbu, najradšej by sme sa prepadli pod zem. Chybný krok, choroba,
nechcený rozvod, odchod z rehole, hádka s
farárom, iný názor než väčšina, potrat – to
všetko sú námety na debaty v autobuse, na
trhu, v spoločenstvách, na farských radách a
pod. A zväčša vyvstane otázka: Ako sa k danému človeku, ktorý akýmkoľvek spôsobom
vybočil z vychodených cestičiek, správať?
Jedni hovoria: „Mali by sme sa od jeho konania dištancovať. Iní sa chcú dištancovať priamo od neho, zase ďalší ho chcú svojim správaním potrestať. A ďalší by ho najradšej
exkomunikovali a bol by pokoj. Teda oni by
mali pokoj. A možno malá skupinka v strede
so sediacim Ježišom by povedala: „Ani ja ťa
neodsudzujem.“ Postoj odvrátenia spôsobuje nové rany a ťažký návrat. Postoj neodsúdenia pôsobí ako liek. Boh hovorí: „Neodsudzujem ťa.“ Čo my?
Zamyslenia

Spišská
Belá

LITURGICKÝ PREHĽAD
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Večerná sv. omša je z nasl. nedele
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† adorácia K - Kolónia D - detská svätá omša B - birmovanecká svätá omša KC - krížova cesta
KVETNÁ NEDEĽA
NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
34. MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE

S - sobáš so sv. omšou

so - sobášne obrady

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

Po 18.30 ž. Martin s rod.
Ut 18.30 † Žofia Oravcová (1r.)

†Andrej a Anna
† Štefan a Hermína
† Jaroslav, Emil, Anna a
František

St 18:30 † Jozef (1r.)
Št 18:30 † Michal a Margita

KRÍŽOVÁ VES:

† Anna a Paulína

6:30 ž. Eva, Viera a dobrodinci
Pi 18:30 † Zuzana, Štefan, Jakub, Eduard a
ost. z rod.
† Michal
So 6:30
18:30 ž. Gabriela s rod.
07:30 † Žofia a Andrej
09:00 † Anna, Jozef a ost. z rod. Adam- ž. Jozef a Helena
Ne jakovej
Smolenoví
10:30 za veriacich
(50r. sobáša)
16:00
18:30 ž. Štefan Kočšák s rod.

† Mária a Vojtech

ž. Beáta Vinclerová
(50r.)
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