pokračovanie z titulnej strany
svoju Cirkev. Jeho slovo, slabé a schopné
dokonca zaprieť Pána, prostredníctvom
ohňa Ducha Svätého získava silu, stáva
sa schopným prebodnúť srdcia a pohnúť
ich k obráteniu. Boh si skutočne vyberá
to, čo je vo svete slabé, aby zahanbil silných. (porov. 1 Kor 1, 27).
Cirkev sa teda rodí z ohňa lásky, a z toho
„vznietenia“, ktoré prepukáva na Turíce a
ktoré prejavuje silu Slova Zmŕtvychvstalého, ktoré je plne preniknuté Duchom
Svätým. Nová a definitívna zmluva je založená už nie na zákone vpísanom do kamenných tabúľ, ale na pôsobení Božieho
Ducha, ktorý všetko robí novým a odtláča sa do sŕdc „z mäsa“.
Slovo apoštolov nasakuje Duchom Zmŕtvychvstalého a stáva sa slovom novým,
odlišným, ktoré sa však dá pochopiť,
takmer akoby bolo simultánne prekladané do všetkých jazykov: skutočne «každý ich počul hovoriť svojím jazykom»
(Sk 2,6). Ide o jazyk pravdy a lásky, ktorý je univerzálnym jazykom: aj negramotní ho môžu pochopiť. Jazyku pravdy
a lásky rozumejú všetci. Je to jazyk, ktorý
môžu pochopiť všetci. Ak kráčaš s pravdou – pravdou vo svojom srdci, pravdou
a úprimnosťou – a kráčaš s láskou, všetci
ti rozumejú. Hoci nemôžeš rozprávať, no
s láskavým gestom (to dokážeš), keď je
pravdivé a láskavé.
Duch Svätý sa neprejavuje len v symfónii
zvukov, ktorá zjednocuje a harmonicky
skladá dohromady odlišnosti, ale predstavuje sa ako dirigent orchestra, ktorý
rozozvučí partitúry chvál za „veľkolepé
diela“ Božie. Duch Svätý je tvorca spoločenstva, je majster zmierenia, ktoré dokáže odstrániť bariéry medzi Židmi a
Grékmi, medzi otrokmi a slobodnými,
aby ich urobil jedným telom. Buduje
spoločenstvo veriacich dávaním do súladu jednotu tela a mnohorakosť údov.
Dáva Cirkvi rásť, pomáhajúc jej prekoná-

vať ľudské limity, hriechy a akýkoľvek
škandál.
Úžas je veľký, a niekto sa pýta, či tí muži
nie sú opití. Tu sa ujíma slova Peter v
mene všetkých apoštolov a nanovo vykladá tú udalosť vo svetle Joelovej tretej
kapitoly, kde sa ohlasuje nové vyliatie
Ducha Svätého. Ježišovi stúpenci nie sú
opití, ale prežívajú to, čo sv. Augustín definuje ako „triezve opojenie Duchom“,
ktorý uprostred Božieho ľudu zapaľuje
prorokovanie cez sny a vízie. Tento prorocký dar nie je vyhradený iba niektorým, ale všetkým, ktorí vzývajú Pánovo
meno.
Od tej chvíle až doteraz Boží Duch pohýna srdcia prijať spásu, ktorá prichádza
prostredníctvom jednej Osoby, Ježiša
Krista, toho, ktorého ľudia ukrižovali na
dreve kríža a ktorého Boh vzkriesil z
mŕtvych «aby ho zbavil múk smrti» (Sk
2,24). Je to on, ktorý vylial toho Ducha,
ktorý skladá polyfóniu chvál, a ktorého
môžu počúvať všetci. Ako povedal Benedikt XVI., «Turíce sú toto: Ježiš, a skrze
neho samotný Boh, prichádza ku nám a
priťahuje nás do svojho vnútra“ (Homília, 3. júna 2006). Duch spôsobuje Božiu
príťažlivosť: Boh nás láka (zvádza nás)
svojou Láskou a takto nás zapája, aby hýbal dejinami a rozbiehal procesy, prostredníctvom ktorých čistí nový život. Iba
Duch Boží má totiž tú moc poľudšťovať a
robiť bratskou každú situáciu, počnúc tými, ktorí ho prijímajú.
Prosme Pána, aby nám dal zakúsiť nové
Turíce, ktoré rozšíria naše srdcia a zladia
naše cítenie s Kristovým cítením, takže
budeme ohlasovať bez hanby jeho premieňajúce slovo a budeme svedčiť o moci lásky, ktorá volá k životu všetko, čo
stretne.
(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, jbzdroj: radiovaticana
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KATECHÉZA O SKUTKOCH APOŠTOLOV (3):

AKOBY OHNIVÉ JAZYKY

Úvodom k nej bol úryvok Skutkov apoštolov (2,1-4): «Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno
na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil
celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z
nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch
dával hovoriť.»
nosť Márie, matky Pána, prežívajú apoštoli udalosť, ktorá prevyšuje ich očakávania. Spojení v modlitbe – modlitba je
„pľúcami“, ktoré dávajú dych učeníkom
všetkých čias, bez modlitby sa nedá byť
Ježišovým učeníkom, bez modlitby nemôžeme byť kresťanmi! Je to vzduch,
pľúca kresťanského života – sú prekvapení Božím vtrhnutím. Ide o vtrhnutie,
ktoré netoleruje závory: roztvára dvere
silou vetra, čo pripomína ruah, prvotný
dych, a plní prísľub „sily“, daný Zmŕtvychvstalým pred jeho odchodom (Sk
1,8). Náhle sa z neba strhol «hukot,
ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil
celý dom, v ktorom boli» (Sk 2,2).
K vetru sa potom pridáva oheň, ktorý
pripomína horiaci ker a horu Sinaj s darom desiatich slov (porov. Ex 19,16-19).
V biblickej tradícii oheň sprevádza zjavenie sa Boha. V ohni Boh odovzdáva
svoje živé a účinné slovo (porov. Hebr
4,12), ktoré otvára budúcnosť; oheň
symbolicky vyjadruje jeho dielo rozohrievania, osvecovania a skúmania sŕdc,
jeho starostlivosť zoči-voči vzdorujúcim
činom človeka, ich očisťovaním a ich revitalizovaním. Kým na Sinaji je počuť
Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Päťdesiat dní po Veľkej noci, v tom veče- Boží hlas, v Jeruzaleme vo sviatok Turíc
je tým, kto hovorí Peter, tá skala, ktorú
radle, ktoré sa už stalo ich domovom a
si Kristus vybral, aby na nej postavil
kde je zjednocujúcim prvkom prítompokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: z krstu Matiasa Kováča 50€; z krstu Bianky Šavelovej50€; z krstu Tamary Reznickej 100€; Bohu známa 50€. Pán Boh zaplať!
2. 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 v
utorok od 16.30 do sv. omši. Chorých navštívime tak ako zvyčajne.
3. Oznamujeme veriacim, ktorí chcú v sobotu 6. 7. 2019 ráno po sv. omši putovať v
modlitbe s procesiou peši do Levoče, že sprievodné vozidlo bude pristavené pri kostole.
4. Veriaci, ktorí majú záujem ísť do Levoče na bicykloch, nech sa nahlásia v sákristií
do štvrtku 4.7.2019. Prípadnú batožinu je potrebné doniesť v sobotu ráno po sv. omši k
sprievodnému vozidlu, ktoré pôjde s pešími pútnikmi. Odchod cyklistov bude v sobotu
6.7.2019 o 8:30 s pred kostola.
4. Upratovanie kostola v Sp. Belej v sobotu 6. 7. 2019 po rannej sv. omši prosíme Skupinu č.18.
ul. Štefánikova: Michnová č. 1, Voščeková č. 31, Monková č. 30,
ul. Kap. Nálepku: Budzáková č. 30, Vengliková č. 29,
ul. 1. mája: Lunterová Bytovka č. 23.
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 6. 7. 2019, prosíme tieto ženy:
Lucia Šatalová č.d. 242, Viera Ferenčáková č.d. 3, Helena Pavličková č.d. 4
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Matúš Slodičák, syn Andreja a Marty r. Kovalčíkovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Iveta Bialková, dcéra Miroslava a Renáty r. Petrovej, bývajúca v Podolínci
Matúš Godala, syn Eduarda a Viery r. Bednarčíkovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Kristína Labusová, dcéra Jozefa a Ľubomíry r. Hoholovej, bývajúca v Spišskej Belej
Martin Voláth, syn Martina a Evy r. Pirožekovej, bývajúci v Krížovej Vsi a
Simona Peštová, dcéra Michala a Márie r. Krempaskej, bývajúca vo Vojňanoch
Lukáš Hlavenka, syn Vladimíra a Moniky r. Krempaskej, bývajúci v Spišskej Belej a
Alena Hudáková, dcéra Filipa a Heleny r. Halčinovej, bývajúca v Lendaku

PODNET K POCHODU ZA ŽIVOT
Ježiš nás túto nedeľu posiela zvestovať Božie kráľovstvo. Kráľovstvo sa naplno stáva kráľovstvom v prítomnosti kráľa, Ježiša Krista. Kráľovstvo sa stáva naplno kráľovstvom vtedy, keď ho uznávame za najvyššiu autoritu a podľa toho aj konáme v každodennom živote. Ježiš zomrel, aby dal život, preto keď pochodujeme za život, myslíme aj na plnosť
života v Ježišovi Kristovi. A Ježiš hovoril aj o deťoch, ktoré požehnával, objímal, volal k
sebe. Akoby už v jeho gestách a slovách bolo zakódované heslo tohoročného pochodu
za život: za najmenších z nás.

PO

1.7.

Pondelok
13. týždňa v Cezročnom období

18:30

UT

2.7.

Návšteva Panny Márie
Sviatok

18:30

ST

3.7.

Sv. Tomáša, apoštola
Sviatok

18:30

ŠT

4.7.

Sv. Alžbeta Portugalskej
Ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. slávnosti

18:00 †
18:30

PI

5.7.

SO

6.7.

NE

7.7.

† adorácia

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH
VIEROZVESTOV
Slávnosť
Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. slávnosti

6:30
10:00
18:30

Strážky

Krížová
Ves
17:30

17:00

17:30K
17:30

17:00

17:30

6:30
18:30

7:30
9:00
10:00
10:30
9:00
10:30
K
15.00 P
18:30
P - pobožnosť F - Fatimská pobožnosť K - Kolónia D - detská svätá omša
ŠTRNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

S - sobáš so sv. omšou

so - sobášne obrady

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

Po 18.30 † Vladimír Saska
Ut 18.30 ž. Žofia s rod.

KRÍŽOVÁ VES:
† Ján (50r.) a Anna
Bušovskí

† Alžbeta,
Ondrej, Mária
a ost. z rod.

St 18.30 † Andrej, Apolónia a Šimon

† Jakub a Helena

Št 18.30 ž. František a Mária
6.30 ž. Marta (85r.)
Pi 10.00 ž. Ján a Matej
18.30 ž. Jana Petreková (35r.)

† Silvia,
Žofia a Peter

ž. Mária

ž. Alojz s rod.
So 7.30
18.30 † Jozef a Mária
07.30 † Pavol a Anna
ž. Štefan s rod.
Ne 09.00
10.30 za veriacich
18.30 † Viera
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Spišská
Belá

LITURGICKÝ PREHĽAD

† Milan
a Rastislav
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