PANE, NAUČ MA PREJAVOVAŤ
MILOSRDENSTVO VŠETKÝM ĽUĎOM.

istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel
ho, išiel ďalej.
No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán
a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil
k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča,
zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na
druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘
Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym
tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“
On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“
A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“
Lk 10, 25-37

V

ystúpil ktorýsi znalec zákona a
povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol
dedičom večného života?“
Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone?
Ako tam čítaš?“
On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba
samého!“
Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto
rob a budeš žiť!“
Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“
Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou

Pri zamyslení nad týmto evanjeliom prídem k záveru, že padnúť do rúk zbojníkov
je dnes nepravdepodobné. Ale „zlodejov“,
ktorí ma okrádajú o čas, o pokoj, ale aj tých,
ktorí mi vytrhávajú Božiu milosť zo srdca a
nechávajú ma duchovne polomŕtveho ležať
v mojich hriechoch a zlyhaniach, tých je
okolo mňa veru dosť.
A nie som to len ja, o koho ide Ježišovi. Ak
otvorím dnes svoj duchovný zrak, určite
zbadám okolo seba dosť ľudí, ktorí sú zranení nedostatkom lásky, porozumenia, ľudí
zúfalých, chorých, ľudí bez základných ľudských potrieb. Opravdivý kresťan nemôže
mlčky a nevšímavo prechádzať okolo ľudí,
ktorí ho akýmkoľvek spôsobom potrebujú!
Aj mne dnes Ježiš hovorí podobne ako zákonníkovi: Choď a rob aj ty podobne! Ak
ma vnútorný hlas bude ku niečomu nabádať, urobím to. Ktovie, koľkých môžem zachrániť!?
Zamyslenia
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TÁBOR - DETEKTÍVNA AKADÉMIA

T

akýto názov niesol tohtoročný
detský letný tábor v našej farnosti. Týždeň plný radosti strávilo spolu v Liptovskej Štiavnici od 1. – 5. júla 50 detektívov.
Každý deň deti odhaľovali, pomocou zaujímavých aktivít a hier, jednu čnosť spolu s detektívmi jednotlivých fakúlt Detektívnej akadémie.
V pondelok spolu s detektívom Scooby-Doo odhaľovali čnosť ODVAHA. Touto
čnosťou sa niesla aj pokladovka, na ktorej
deti plnili úlohy venované Ester. Po ich
úspešnom prekonaní deti objavili poklad,
ktorým boli šiltovky. Večer sme si odhalili biblickú postavu, ktorá v odvahe vynikala a tou postavou bola kráľovná Ester.
V utorok nás čakala ťažká čnosť VYTRVALOSŤ. Ranným budíčkom nás sprevádzali detektívi z Kobry 11. Tento celý
deň deti strávili v prírode. Navštívili sme
lanový park Tarzánia v Hrabove, kde nie-

ktoré deti prekonali samých seba a vydržali prejsť určenú dráhu. Ostatné deti sa
vytešovali vo vodných guliach (aquazorbing) na vodnej hladine Hrabovskej
nádrže. Všetkých, ktorí sa odvážili a vytrvali aj pri menšom páde veľmi obdivujeme.  Poobede sme sa vybrali lanovkou
na Malinô Brdo a pešo sme prešli naspäť
do Hrabova. Cestou do nášho táboriska
sme sa zastavili na sv. omšu v Ružomberku u MILOSRDNÝCH SESTIER SV.
VINCENTA – SATMÁROK.
„Ouu, aký neporiadok!“ Tieto slová deti
počuli od detektíva Monka, ktorý ich budil v stredu ráno. Dopoludnia deti mali
pomocou aktivity odhaliť biblickú postavu. Nerobilo im to žiaden problém a tak
všetky skupinky prišli na to, kto sa skrýva
v našej spoločenskej miestnosti pod
plachtou. Bola to Panna Mária, ktorá je
nám v ČISTOTE príkladom. Večer nás
pokračovanie na druhej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: z krstu Maxima Kaluša 100€., z krstu Tomáša
Hesku 100€, z krstu Tea Sisku 50€, Veronika Škvareková 50€. Pán Boh zaplať!
2. Darovali na kostol v Krížovej Vsi: z pohrebu † Eduarda Ferenčáka 50€. Pán Boh zaplať!
3. O pomoc pri upratovaní kostola v Sp. Belej v piatok 19. 7. 2019 sv. omši prosíme
- Skupinu č.20.
ul. Slnečná : Ziburová č. 37, Gemzová č 16.
ul. Letná : Gemzová č. 19, Hotaryová č. 60, Mačeková č. 47a, Mačeková č. 47,
ul. Greisigerová: Rezničeková č. 19
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 20. 7. 2019, prosíme tieto ženy:
Slávka Kozubová, č.d. 25,Iveta Grivalská, č.d. 25,Martina Venglarčíková, č.d. 273
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Strážkach v sobotu 20.7.2019 prosíme:
Bekešová Gitka a Bekešová Martina.

LITURGICKÝ PREHĽAD

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Lukáš Hlavenka, syn Vladimíra a Moniky r. Krempaskej, bývajúci v Spišskej Belej a
Alena Hudáková, dcéra Filipa a Heleny r. Halčinovej, bývajúca v Lendaku
Matúš Koščák, syn Moniky Koščákovej, bývajúci v Strážkach a
Radoslava Krigovská, dcéra Emila a Danice r. Dankovej, 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
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
pokračovanie z titulnej strany
čakala ešte nočná hra, ktorá patrí k najobľúbenejšej aktivite celého tábora. Noe a
jeho príbeh o stavaní archy – to bola téma
nočnej hry. Deti zdolávali aktivity, ktorými sa Noe stretával počas stavania archy.
Na konci hry deti postavili vlastnú loďku,
na ktorú nalepili zvieratká. Na záver sme
sa spoločne pomodlili a poďakovali Pánu
Bohu a Panne Márii. Samozrejme nás neminula ani odmena za zdolanie nočnej
hry, ktorá nás všetkých potešila.
Vo štvrtok nás gitarovým budíčkom sprevádzal detektív Sherlock Holmes. Celý
deň sme sa snažili praktizovať čnosť POSLUŠNOSŤ. Poobede sa mali deti pripraviť na táborové štátnice detektívnej akadémie. Všetci sa pekne obliekli, štátnice
všetci úspešné zvládli a po nich ich čakala
slávnostná sv. omša, slávnostná večera a
slávnostné promócie.
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Každý deň sme zakončili biblickou rozprávkou (kráľovná Ester, Noe, Panna Mária a Abrahám) a adoráciou, pri ktorej
sme sa poďakovali Pánu Bohu za celý deň.
Veríme, že tábor bol deťom miestom, kde
zažili pravé spoločenstvo, nadobudli nové
priateľstvá, zažili dobrodružstvá, prežili
pekné chvíle, nazbierali si nové zážitky,
získali nové skúsenosti či objavili najvzácnejší poklad – vzťah s Pánom Bohom.
Ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu za
každodennú ochranu, milosti a počasie, pánovi kaplánovi a 11 animátorom,
ktorí sa podieľali na realizácii tábora,
kuchárkam a všetkým štedrým darcom,
ktorí tábor akokoľvek podporili.
Úprimné Pán Boh zaplať. Ďakujeme.
Vedúci tábora
Anna Štefaňáková a Matej Scholtz

V Spišskej Belej: vo štvrtok adorácia pol hodinu pred sv. omšou o 18:00 hodine.
		
v nedeľu eucharistická pobožnosť o 15:00 hodine. 		
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