MÁM SRDCE OTVORENÉ PRE BOŽIE PREKVAPENIA

Po vypočutí si nedeľného Božieho slova, mi
prichádzajú na jazyk tri veci. Prvou je zvestovanie. Je tam zvesť: Pán vstal z mŕtvych. Tá
zvesť, ktorá sa od ranného kresťanstva šírila
ústnym podaním ďalej; bola pozdravom: Pán
vstal z mŕtvych.
Na ženy, ktoré prišli pomazať telo Pána, čakalo prekvapenie. Prekvapenie... Božie správy sú
vždy prekvapením, lebo náš Boh je Bohom
prekvapení.
A takto, už od začiatku dejín, od čias nášho
otca Abraháma, Boh ťa prekvapuje: „Choď,
odíď, zanechaj tvoju krajinu a choď“ (porov.
Gn 12,1). Vždy tu bolo jedno prekvapenie za
druhým. Boh neoznamuje niečo bez toho,
aby nás tým prekvapoval.
A prekvapenie je to, čo tebou v srdci pohne,
že sa ťa dotkne práve tam, kde to nečakáš. Aby
som to vyjadril tak trochu slovami mladých:
prekvapenie je ako dostať ranu pod pás; nečakáš to. Boh ale prichádza a pohne tvojím
vnútrom. Po prvé: zvesť vytvára prekvapenie.
Po druhé: náhlenie. Ženy bežia, ponáhľajú sa
povedať: „Hľa, toto sme našli!“ Božie prekvapenia nás uvádzajú do pohybu, ihneď, bezodkladne. A takto utekajú, aby sa mohli pozrieť.

A Peter a Ján bežia. Aj pastieri v noci Božieho
narodenia bežia: „Poďme do Betlehema, aby
sme videli, čo nám oznámili anjeli“ (porov.
Lk 2,15).
A Samaritánka taktiež beží k svojmu ľudu,
aby mu povedala: „Toto je niečo nové: našla
som človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som
porobila“ (porov. Jn 4,29). A tí ľudia vedeli,
čo za veci táto žena porobila. A tí ľudia bežia,
nechávajú všetko tak, aj gazdiná necháva zemiaky v hrnci – áno, nájde ich zhorené –, no
dôležitejšie je v tej chvíli ísť, bežať, aby mohla
vidieť to prekvapenie, tú zvesť.
I dnes sa to deje. V našich štvrtiach, obciach,
keď sa niečo neobvyklé udeje, ľudia sa zbehnú, aby sa mohli pozrieť.
Ísť urýchlene. Andrej nestrácal čas a rýchlo
išiel za Petrom, aby mu povedal: „Našli sme
Mesiáša“ (porov. Jn 1,41). Prekvapenia, dobré správy, sa oznamujú vždy takto: rýchlo.
V evanjeliu je jeden, čo si necháva trochu času, nechce riskovať. Ale Pán je dobrý, čaká na
neho s láskou. To je Tomáš. „Uverím, keď uvidím jeho rany“ (porov. Jn 20,24). Pán má trpezlivosť aj s tými, ktorí sa až tak neponáhľajú.
Zvesť ako prekvapenie, rýchla odpoveď, a tretia vec, čo by som vám chcel dnes povedať, je
otázka: „A ja? Mám srdce otvorené pre Božie
prekvapenia, som schopný urýchlene ísť, alebo mám ten ustavičný refrén: «Veď zajtra sa
uvidí, zajtra, zajtra...»?
Čo mi hovorí to prekvapenie? Ján a Peter bežali k hrobu. O Jánovi nám evanjelium hovorí: „Uveril“ ( Jn 20,8). Aj Peter: „Uveril“, ale
svojím spôsobom; vierou, ktorá bola trochu
premiešaná s výčitkami z toho, že zaprel Pána.
Tá zvesť, čo sa stáva prekvapením, ten beh urýchlene ísť -, a tá otázka: „A ja, dnes, v túto
Veľkú noc, čo robím? A čo ty?“
pápež František
(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mk, jbzdroj: radiovaticana
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RESURREXIT SICUT DIXIT
VSTAL AKO POVEDAL MT 28, 6

"Do výšav si vystúpil, so sebou si vzal zajatcov, ľudí si prijal do daru." Ž 68, 19

Milí farníci

Udalosť veľkonočného rána je najradostnejšia správa,
akú môže tento svet počuť.
Prajeme vám,aby váš život bol preniknutý
veľkonočnou radosťou.
Vaši kňazi.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Krížovej Vsi: Bohu známy 500€. Pán Boh zaplať!
2. V Spišskej Belej v sobotu 27.4.2019 bude o 10:00 hod. v kostole nácvik detí na 1. sv.
prijímanie.
3. V Krížovej Vsi v nedeľu 28.4.2019 bude o 14:00 hod. v kostole nácvik detí na 1. sv.
prijímanie.
Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok 26. 4. 2019 po sv. omši prosíme - Skupinu č.8.
ul. Tatranská : Pavličková č. 26, Adamjaková č. 23, Bieľaková č. 30, Krišková č. 28, Polačková č .24, Gemzová č. 22, Olekšáková č. 9, Mazureková č. 5
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 27.4.2019, prosíme tieto ženy:
Anna Romaňáková, č.d. 106, Mária Dindová, č.d. 108, Jana Scholtzová, č.d. 109,
Alena Krempaská, č.d. 112

Strážky

Krížová
Ves

9:00

8:00

PO

22.4.

Veľkonočný pondelok

UT

23.4.

Veľkonočný utorok

6:30
18:30

17:30
17:30K

ST

24.4.

Veľkonočná streda

6:30
18:30

17:30 D

ŠT

25.4.

Veľkonočný štvrtok

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

PI

26.4.

Veľkonočný piatok

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

SO

27.4.

Veľkonočná sobota
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

6:30
18:30
6:30
18:30 D
6:30
15:00 S
18:30

Michal Holod, syn Michala a Márie r. Bieľakovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Dagmara Buricová, dcéra Ivana a Márie r. Kalafutovej, bývajúca v Bratislave – Karlovej Vsi
Peter Budzák, syn Dobromila a Eriky r. Andrášovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Katarína Slodičáková, dcéra Bohumila a Viery r. Andrášovej, bývajúca v Ždiari

PREČO HĽADÁTE ŽIVÉHO MEDZI MŔTVYMI?

V

prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k
hrobu ženy a priniesli voňavé oleje, čo
si pripravili. Kameň našli od hrobu
odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali
pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve.
Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi.
Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol
ešte v Galilei: ‚Syna človeka musia vydať do
rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho
dňa vstane z mŕtvych.‘“ Tu sa rozpamätali na
jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko
zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným.
Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom.
Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď
sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa
domov a čudoval sa, čo sa stalo. Lk 24, 1-12
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Spišská
Belá
7:30
9:00
10:30
18:30

LITURGICKÝ PREHĽAD

Krátka pamäť sa človeku mnoho ráz zíde. Zabudne na ľudí, ktorých stratil, na trapasy, kto-

ré spôsobil, na bolesti, ktoré ho zasiahli. Ale
niekedy nie je dobré zabúdať. Niet sa čomu
čudovať, že učeníci a učeníčky mali pri rýchlych udalostiach Ježišovej smrti resetovanú
pamäť. V takých chvíľach človek zabudne na
históriu, pretože je naplnený prítomným
okamihom. Dvaja muži v bielom boli nielen
poslami dobrých správ, ale prišli vzkriesiť aj
zvädnutú pamäť. Nielen Ježišovo telo bolo za
ťažkým kameňom. Ocitli sa tam všetci zainteresovaní. Všetci ho potrebovali odtlačiť a vidieť veci z nadhľadu, ktorý by im pomohol
vidieť to, čo sa dialo predtým. Dvaja „nebeskí
bodyguardi“ prišli odvaľovať kamene. Odvalený kameň znamená nádej. Keď sa človek
ocitne na pokraji svojich síl, tiež mu mnoho
ráz pomôže to, že dokáže iniciovať pamäť,
ktorá ho privedie ku kľúču od trinástej komnaty. Takže, aby sme nezabudli, Ježiš aj nám
adresoval slová: „Ja som s vami po všetky
dni až do skončenia sveta.“
(por. Mt 28, 20)
Zamyslenia

NE

28.4.

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

† adorácia K - Kolónia
S - sobáš so sv. omšou

7:30
9:00
10:30
15.00 P
16:00 B
18:30

17:00

17:30
17:30
8:00

9:00

10:00
10:30K

D - detská svätá omša B - birmovanecká svätá omša P - pobožnosť

so - sobášne obrady F - Fatimská pobožnosť

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:
7.30 ž. Michal a Anna (50r. sobáša)
ž. Štefana Ján s rod.
Po 9.00
10.30 † Milan, Slavo a ost. z rod.
18.30 † Júlia
30 ž. Ľudmila Gancarčíková (60r.)
Ut 6.
18.30 † Katarína a Vojtech

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

ž. Danka s rod.

†Vincent Venglik (1r.)

St 18.30 † Andrej, Anna, Štefan a Zuzana
Št 18.30 † Jaroslav, František a Oľga

† Robert Galik (10r.)

ž. Stanislav s rod.
Pi 6.30
18.30 ž Alenka (50r.)
6.30 † Terézia a ost. z rod.
So 18.30 ž. Ján, Mária (50r. sobáša)
a Dominika (18r.)
07.30 ž. Anna Lopatovská
09.00 † Peter a Michal
ž. Michal a Anna
† Milan, Ondrej, Anna a Jozef
Ne 10.30
16.00 za veriacich
(50r. sobáša)
18.30 † Valéria, Eman Čongrády a Mária
Porubovičová

† Jakub, Veronika,
Michal a Katarína

ž. Helena a Zuzana
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