pokračovanie z titulnej strany
- paradigmu každého kresťanského spoločenstva, ako ikonu bratstva, ktoré fascinuje a ktoré netreba mýtizovať, ale ani
bagatelizovať. Rozprávanie Skutkov
apoštolov nám umožňuje nahliadnuť
medzi steny domu (domus) –, kde sa
prví kresťania zhromažďujú ako Božia
rodina, miesto koinonie, čiže spoločenstva lásky medzi bratmi a sestrami v
Kristovi.
Možno tu vidieť, že žijú veľmi precíznym spôsobom: „vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom
spoločenstve, na lámaní chleba a na
modlitbách“ (Sk 2,42). Kresťania sústavne počúvajú didaché, čiže apoštolské vyučovanie; udržiavajú vysoko kvalitné
medziľudské vzťahy aj prostredníctvom
zdieľania duchovných a hmotných dobier; pripamätávajú si Pána skrze „lámanie chleba“, teda Eucharistiu, a vedú dialóg s Bohom v modlitbe. Toto sú postoje
kresťana.
[Zopakujem: vytrvalo počúvajú apoštolské učenie. Po druhé: udržiavajú na veľkej výške medziľudské vzťahy aj cez
zdieľanie duchovných a materiálnych
dobier. Po tretie: pamätajú na Pána skrze „lámanie chleba“, teda Eucharistiu. Po
štvrté: vedú dialóg s Bohom v modlitbe.] Toto sú štyri črty dobrého kresťana.
Na rozdiel od ľudskej spoločnosti, kde
existuje tendencia konať vo vlastných
záujmoch, bez ohľadu na druhých, či dokonca na ich úkor, spoločenstvo veriacich nepripúšťa individualizmus, aby
podporilo zdieľanie a solidaritu. V duši
kresťana nie je miesto pre sebectvo. Ak
je tvoje srdce sebecké, nie si kresťanom:
si svetským človekom, ktorý hľadá len
vlastné výhody, vlastný zisk. A Lukáš
nám hovorí, že veriaci sa držia pospolu
(porov. Sk 2,44), to znamená, že blíz-

kosť a jednota sú štýlom veriacich: sú si
nablízku zo vzájomnej starostlivosti, nie
z dôvodu, aby niekoho ohovárali. Nie:
aby pomáhali, aby sa zblížili.
Milosť krstu teda odhaľuje vnútorné puto medzi bratmi-sestrami v Kristovi,
ktorí sú povolaní deliť sa, vcítiť sa do
druhých a dávať „podľa toho, ako kto
potrebuje“ (Sk 2,45), to znamená veľkorysosť, almužnu, starostlivosť o druhého,
navštevovanie chorých, navštevovanie
tých, ktorí sú v núdzi, ktorí potrebujú
útechu.
A toto bratstvo, práve preto, že si vyberá
cestu spoločenstva a pozornosti k núdznym, toto bratstvo, ktoré je Cirkvou,
môže žiť autentický a pravdivý liturgický
život. Lukáš hovorí: „Deň čo deň svorne
zotrvávali v chráme, po domoch lámali
chlieb a s radosťou a úprimným srdcom
požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí
všetkému ľudu“ (Sk 2,46-47).
Napokon, rozprávanie Skutkov apoštolov nám pripomína, že Pán zaručuje rast
spoločenstva (porov. 2,47): vytrvanie
veriacich v rýdzosti zmluvy s Bohom a s
bratmi sa stáva príťažlivou silou, ktorá
fascinuje a získava si mnohých (porov.
Evangelii gaudium, 14), princípom, vďaka ktorému žije veriace spoločenstvo
každej doby.
Prosme Ducha Svätého, aby urobil naše spoločenstvá miestami, kde si možno osvojovať a praktizovať nový život, skutky solidarity a súdržnosti;
miestami, kde sú slávenia liturgie
stretnutím s Bohom, ktoré sa stáva
spoločenstvom s našimi bratmi a sestrami; miestami, ktoré sú otvorenými
dverami nebeského Jeruzalema.
(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, jbzdroj: radiovaticana
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KATECHÉZA O SKUTKOCH APOŠTOLOV (4):
ŠTYRI ČRTY PRVOKRESŤANSKÉHO SPOLOČENSTVA

«Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách […] Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali
spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho,
ako kto potreboval» (Sk 2,42.44-45).

D

rahí bratia a sestry, dobrý
deň!
Päťdesiat dní po Veľkej noci,
v tom večeradle, ktoré sa už
stalo ich domovom a kde je zjednocujúcim prvkom prítomnosť Márie, matky
Pána, prežívajú apoštoli udalosť, ktorá
prevyšuje ich očakávania. Spojení v
moDrahí bratia a sestry, dobrý deň!
Ovocie Turíc, mocné vyliatie Ducha
Svätého na prvé kresťanské spoločenstvo spôsobilo, že množstvo ľudí sa vo
svojich srdciach cítilo preniknutých radostnou zvesťou – kerygmou – o spáse
v Kristovi a slobodne sa k nemu prihlásili svojím obrátením, prijatím krstu v
jeho mene a prijatím aj z ich strany daru Ducha Svätého.
Asi tritisíc osôb sa stáva súčasťou toho
bratstva, ktoré je domácim prostredím
veriacich a cirkevným kvasom diela
evanjelizácie. Teplo viery týchto bratov
a sestier v Kristovi robí z ich života scenár Božieho diela, ktoré sa prejavuje v
zázrakoch a znameniach prostredníctvom apoštolov. To, čo je neobyčajné sa
stáva bežným a každodennosť sa stáva
priestorom, kde sa prejavuje živý Kristus.
Evanjelista Lukáš o tom rozpráva ukazujúc nám jeruzalemskú cirkev ako vzor
pokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: Jozef a Žofia Kollárovci 100€; novomanželia
Bujňačekoví 50€. Pán Boh zaplať!
2. Darovali na kostol v Krížovej Vsi: Mária Svitanová 100€. Pán Boh zaplať!
3. Darovali na kostol v Strážkach: z pohrebu Žofie Židekovej 100€. Pán Boh zaplať!
4. V stredu je výročie biskupskej vysviacky Mons. Andreja Imricha, emeritného spišského pomocného biskupa (1992).
5. Uvoľnili sa modlitbové okienka 12/7. Sú vyznačené na nástenke. Záujemcovia
nech sa nahlásia v sakristií.
6. Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok 12. 7. 2019 sv. omši prosíme - Skupinu č.19.
ul. Slnečná: Halčinová č. 53, Šelepová č.60, Galovičová č. 57, Šoltzová č. 56, Mačurová č. 54,
Matavová č. 52,
ul. Osloboditeľov: Čižiková č.53
7. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 13. 7. 2019, prosíme tieto ženy:
Gabriela Grotkovská, č.d. 11, Mária Vengliková, č.d. 16, Denisa Vengliková, č.d. 17

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
Leopold Hangurbadžo, syn Miroslava a † Paulíny r. Hangurbadžovej, bývajúci v Krížovej Vsi a
Ivana Hangurbadžová, dcéra Eduarda a † Dany r. Hangurbadžovej, bývajúca v Krížovej Vsi

Pondelok
14. týždňa v Cezročnom období

PO

8.7.

UT

9.7.

ST

10.7.

ŠT

11.7.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
Sviatok

18:00 †
18:30

PI

12.7.

6:30
18:30

SO

13.7.

Piatok
14. týždňa v Cezročnom období
Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. slávnosti

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
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

NE

PÄTNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

14.7.

† adorácia

V evanjeliu tejto nedele nás Ježiš pozýva, aby sme nestrácali vnútorný pokoj ani v
situácii, keď zažijeme nesúhlas či odmietnutie. Čím hlbšie sme presvedčení o správnosti našich postojov a nášho počínania, s tým väčším pokojom vieme vydávať svedectvo o pravde slovom aj konaním. Na „Pochod za život“ v nedeľu 22. septembra
vykročíme s hlbokým pokojom, lebo sme motivovaní pevným presvedčením o posvätnosti každého ľudského života v každej jeho fáze.

Strážky

18:30

Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov, čínskych mučeníkov
Ľubovoľná spomienka
Streda
14. týždňa v Cezročnom období

18:30

Krížová
Ves
17:30

17:00

18:30

17:30K
17:30

17:00
17:30

6:30
18:30
7:30
9:00
10:30
15.00 P
18:30

9:00

10:00
10:30 K

P - pobožnosť F - Fatimská pobožnosť K - Kolónia D - detská svätá omša

S - sobáš so sv. omšou

so - sobášne obrady

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

PODNET K POCHODU ZA ŽIVOT

Spišská
Belá

LITURGICKÝ PREHĽAD

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Po 18.30 ž. Rozália Šmihovská
Ut 18.30 ž. Anton s rod.

† František

St 18.30 ž. Žofia Hotaryová (90r.)

ž. František a Elena

Št 18.30 ž. Ján (80r.) s rod.
† Peter
Pi 6.30
18.30 † Helena Barabasová (20r.)

† Jozef, Anna a
Anna

† Otília

ž. Margita s rod.
So 7.30
18.30 † Margita, Ján, Milan a ost. z rod.
07.30 za veriacich
09.00 † Elena, Vincent Smrek a Božena, ž. Margita, DraNe Valent Gancarčík
hoslava a Slávka
10.30 † Viera Molitorisová
18.30 ž. Václav
2

za levočských pútnikov
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