pokračovanie z druhej strany
byť hodným vstúpiť, a zveruje sa Božiemu milosrdenstvu. A ako to komentuje
Ježiš? «Tento odišiel domov ospravedlnený» (Lk 18,14), čiže je mu odpustené,
vracia sa spasený. Prečo? Pretože nebol
pyšný, pretože uznal svoje obmedzenia a
svoje hriechy.
Existujú hriechy viditeľné i hriechy, ktoré
nevidno, skryté hriechy. Sú hriechy očividné, ktoré narobia hluk, ale jestvujú aj
ľstivé hriechy, ktoré sa zahniezdia do srdca bez toho, že by sme si to povšimli. Tým
najhorším z nich je povýšenectvo. Hovorili sme o pýche, povýšenectvo je viac-menej to isté. Povýšenectvo môže nakaziť aj osoby, ktoré žijú intenzívnym
náboženským životom.
Bol raz jeden známy kláštor sestier, v rokoch 1600-1700, v čase jansenizmu. Sestry boli dokonalé a hovorilo sa o nich, že
boli čisté ako anjeli, avšak povýšenecké
ako démoni. Je to nepekná vec. Hriech
rozdeľuje bratstvo, hriech vedie k namýšľaniu si, že sme lepší ako tí druhí, hriech
nám dáva uveriť, že sme podobní Bohu.
A naopak, pred Bohom sme všetci hriešnici a máme dôvod biť si do hrude – a to
všetci! – ako ten mýtnik v chráme. Svätý
Ján vo svojom prvom lite píše, ako sme to
počuli: « Ak hovoríme, že nemáme
hriech, klameme sami seba a nie je v nás
pravda» (1 Jn 1,8). Ak chceš klamať seba
samého, povedz, že nemáš hriech. Klameš
sebe samému, je tak?
Sme dlžníkmi predovšetkým preto, že v
tomto živote sme mnoho prijali: život,
otca a matku, priateľstvo, nádhery stvorenstva... Aj keď sa všetkým prihodí prechádzať ťažkými dňami, musíme vždy pamätať na to, že život je milosťou, je
zázrakom, ktorý Boh urobil z ničoho.
Na druhom mieste sme dlžníkmi preto,
že aj keď dokážeme milovať, nikto z nás
nie je schopný robiť tak prostredníctvom
vlastných síl. Skutočná láska – môžeme

milovať, ale len s Božou milosťou. Nikto z
nás nežiari vlastným svetlom. Existuje to,
čo starobylí teológovia nazývali „mysterium lunae“ nielen v súvislosti s identitou
Cirkvi, ale aj s dejinami každého z nás.
Čo znamená toto mysterium lunae? Byť
ako mesiac, ktorý nemá vlastné svetlo, ale
odráža svetlo slnka. Tak aj my: nemáme
vlastné svetlo – svetlo, ktoré máme, je odrazom milosti Boha, Božieho svetla. Ak
miluješ, je to preto, že niekto, mimo teba,
sa na teba usmial, keď si bol ešte len dieťaťom, učiac ťa odpovedať s úsmevom. Ak
miluješ, je to preto, že niekto vedľa v tebe
prebudil lásku, dávajúc ti porozumieť tomu, ako v nej prebýva zmysel existencie.
Skúsme načúvať príbehu nejakej osoby,
ktorá pochybila: nejakému väzňovi, odsúdencovi, drogovo závislému... poznáme
veľa ľudí, ktorí v živote urobili chybu. Popri rešpektovaní zodpovednosti, ktorá je
vždy osobná, si niekedy polož otázku, kto
by mal byť obvinený za jeho chyby, či len
jeho svedomie, alebo tie dejiny nenávisti
a opustenia, ktoré si dotyčný vlečie za sebou.
Toto je tajomstvo mesiaca: milujeme predovšetkým preto, lebo sme boli milovaní,
odpúšťame preto, lebo nám bolo odpustené. A ak niekto nebol ožiarený svetlom
slnka, stáva sa ľadovým tak, ako pôda počas zimy.
Ako nerozpoznať v tej reťazi lásky, ktorá
nás predchádza, aj prozreteľnú prítomnosť lásky Boha? Nikto z nás nemiluje
Boha tak, ako on miluje nás. Stačí sa postaviť pred kríž, aby sme vnímali ten nepomer. Nepomer! On nás miloval a vždy
nás miluje ako prvý.
Modlime sa teda: Pane, ani ten najsvätejší spomedzi nás neprestáva byť tvojím dlžníkom. Otče, zmiluj sa nad nami všetkými!
(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, jbzdroj : rad
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UTRPENIE JE DAŇ PLATENÁ
ZA NAŠU VÝSADU MÔCŤ BYŤ.

iel za ním veľ ký zástup ľudu aj
žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou
a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú
dni, keď povedia: ‚Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!‘ Vtedy začnú hovoriť vrchom: ‚Padnite na nás!‘ a kopcom: ‚Prikryte nás!‘
Lebo keď toto robia so zeleným stromom,
čo sa stane so suchým?“ Vedno s ním
viedli na popravu ešte dvoch zločincov.
Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka,
ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: „Otče,
odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Potom
hodili lós a rozdelili si jeho šaty. Ľud tam
stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval,
nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš,
ten vyvolenec.“ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a
hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský
kráľ!“ Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ A jeden zo zločincov, čo viseli
na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?!
Zachráň seba i nás!“ Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo,
lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ Potom
povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď
prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš
so mnou v raji.“ Bolo už okolo dvanástej
hodiny a nastala tma po celej zemi až do

tretej hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly a
Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do
tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po
tých slovách vydýchol. Pokľakne sa a
chvíľku je ticho. Keď stotník videl, čo sa
stalo, oslavoval Boha, hovoriac: „Tento
človek bol naozaj spravodlivý.“ A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do pŕs a vracali sa
domov. Všetci jeho známi stáli obďaleč i
ženy, ktoré ho sprevádzali z Galiley, a dívali sa na to.
Lk 22, 14 – 23, 56
„Ježiš nepredniesol z kríža žiadny podnetný príspevok k otázke ľudského utrpenia alebo teológii kríža, ktorý by obohatil
filozofické myslenie. Ani ja to robiť nebudem. Uspokojím sa len s konštatovaním,
že utrpenie sa javí ako nutná daň za našu
existenciu vo svete ohraničenom priestorom a časom a ovplyvňovanom nezrušiteľnou ľudskou slobodou. Je to daň platená za našu výsadu môcť byť,“ píše teológ a
sociológ Jan Jandourek47 a v podobnom
duchu sa vyjadrujú aj iní slovutní myslitelia. Akokoľvek budeme túto otázku obracať zo všetkých strán, vždy budeme v
koncoch. Je to Božie tajomstvo. A toto tajomstvo nerozlúskneme, pretože ako ľudia vidíme len špičku ľadovca. Len obzor
ľudského života. Čo sa však skrýva za
týmto obzorom? Čo ak má otázka akéhokoľvek utrpenia odpoveď, ktorú prinesie
až, ako veríme, my, kresťania, zmŕtvychvstanie?
Zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: z krstu Alice Garstkovej 110€; z krstu Oskara
Cimbalistu 20€; Anna Budzaková 100€. Pán Boh zaplať!
2. Spovedať budeme vo farskom kostole v stredu 17.4. od 9.00 do 12.00 a od 15.00
hod.
3. V Spišskej Belej na Zelený štvrtok po sv. omši môžete zostať na súkromnú poklonu
do 21.00 hod.
4. Upratovanie kostola v Sp. Belej vo štvrtok 18.4.2019 o 8:00 prosíme - Skupinu č.7
ul. 1. mája: Škvareková č. 18, Monková č. 10, Rezničáková č. 14, Bolešová č. 43, Zubalová č .45, Münichová č. 9,Konkoľová č. 49.
5. V Krížovej Vsi na Zelený štvrtok po sv. omši môžete zostať na súkromnú poklonu do
20.00 hod.
6. V Krížovej Vsi z Veľkého piatku na Bielu sobotu bude nočná adorácia od 18:00 do
8:00 hod.
7. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 18.4.2019, prosíme tieto ženy:
Anna Romaňáková, č.d. 106, Mária Dindová, č.d. 108, Jana Scholtzová, č.d. 109,
Alena Krempaská, č.d. 112
8. Na Veľký piatok je deň pokánia v celej Cirkvi. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje od 14 roku. Prísny pôst t. z. raz do sýta sa najesť zaväzuje veriacich od 18. do 60. veku
života.
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

KATECHÉZA O OTČENÁŠI (12):

Spišská
Belá
6:30
18:30

LITURGICKÝ PREHĽAD
PO

15.4.

UT

16.4.

ST

17.4.

ŠT

18.4.

PI

19.4.

SO

20.4.

NE

21.4.

Pondelok
Veľkého týždňa
Utorok
Veľkého týždňa
Streda
Veľkého týždňa
ZELENÝ ŠTVRTOK
PÁNOVEJ VEČERE

6:30
18:30

Strážky

Krížová
Ves
17:30

17:00

6:30
18:30

17:30 D

18:30

17:00

17:30
17:30 K

VEĽKÝ PIATOK
slávenie utrpenia a smrti Pána

7:00Rch
10:30 KC
16:00

9:00 KC
16:00

8:15Rch
9:00 KC
16:00

BIELA SOBOTA
večer Veľkonočná vigília

7:00Rch
16:00 S
17:00 S
20:00

20:00

8:15Rch
17:00 S
20:00

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

6:30 S
7:30
9:00
10:30
15.00 V
18:30

6:30 S
9:00

10:00
10:30K
15:00V

† adorácia K - Kolónia D - detská svätá omša B - birmovanecká svätá omša KC - krížova cesta
P - pobožnosť Rch - Ranné chvály

S - svätenie jedál

V - Vešpery

„ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY“
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Úvodom ku katechéze bol úryvok z Prvého Jánovho listu: «Ak hovoríme, že nemáme hriech,
klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti» (1 Jn 1,8-9).
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Po pros- Aký je ten najnebezpečnejší postoj pre
be o každodenný chlieb modlitba Otče- život každého kresťana? Viete, aký je? Je
náš vstupuje do oblasti našich vzťahov s ním pýcha. Je to postoj toho, kto sa pred
druhými. Ježiš nás učí, aby sme Otca pro- Boha stavia mysliac si, že s ním má vždy
sili: «Odpusť nám naše viny, ako i my svoje účty vyrovnané: pyšný človek je
odpúšťame svojim v inníkom» (Mt presvedčený, že má všetko na svojom
6,12). Tak, ako potrebujeme chlieb, tak mieste. Ako ten farizej z podobenstva,
potrebujeme i odpustenie. A to každý ktorý si myslí, že sa v chráme modlí, no v
deň.
skutočnosti chváli sám seba pred BoKresťan, ktorý sa modlí, prosí Boha pre- hom: „Ďakujem ti, Pane, pretože ja nie
dovšetkým o to, aby mu boli odpustené som ako tí druhí“.
jeho viny, čiže jeho hriechy, tie nepekné Ľudia, ktorí sa cítia byť dokonalí, ľudia,
veci, ktoré koná. Toto je tá prvá pravda čo kritizujú ostatných, sú pyšnými ľuďmi.
každej modlitby: aj keby sme boli doko- Nikto z nás nie je dokonalý, ani jeden.
nalé osoby, aj keby sme boli svätými ako Naopak mýtnik, ktorý stál v chráme vzaz krištáľu, ktorí sa nikdy neodchýlia od du, hriešnik, ktorým všetci opovrhovali,
dobrého života, vždy zostávame deťmi, sa zastavuje na prahu chrámu, necíti sa
ktoré Otcovi dlhujú všetko.
pokračovanie na zadnej strane

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

Po 18.30 † Mikuláš a Anna Pitoňák
Ut 18.30 † Jozef (1r.)

†Michal a Helena
† Rudolf a Alžbeta

† Mária a Vojtech
Vilk

† Matej, Margita a
Tobiáš
za kňazov
našej farnosti

ž. Žofia (95r.)

† Ján, Mária a Martin

St 18:30 † Rudolf Vetrík
Št

KRÍŽOVÁ VES:

Pi
So
07:30 † Margita, František a Mária
Birožekoví
Ne 09:00 † Andrej
10:30 † Jarmila a Helena
18:30 za veriacich
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