PANE, ĎAKUJEM TI, ŽE SI SO MNOU
A ŽE SA O MŇA STARÁŠ.
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EUCHARISTIA NÁM NESMIE ZOVŠEDNIEŤ,
NECH JE VŽDY AKO PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá
mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla
Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.
Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu
zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma
sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej,
nech mi pomôže!“
Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa
a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné
je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel,
ktorý sa jej neodníme.“
Lk 10, 38-42
Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Je nedeľa. Čas pre Pána. Pokúsim sa toto evanjelium preniesť do svojho života. Nebudem si
ani tak všímať pohostinnosť Marty, ale radšej sa zamyslím nad svojím osobným prijatím Ježiša do svojho srdca a do svojho života. Kde a v čom mám spolu s Martou veľké
rezervy?

Ježiš mi totiž dnes hovorí tie isté slová, ktoré povedal Marte: Marta, Marta, staráš sa a
znepokojuješ pre mnohé veci,... Uvažujem,
ako často sa vo svojom živote dostávam do
pozície Marty. Všade sa náhlim, nikdy nemám dosť času, som zaneprázdnený toľkými vecami, až občas strácam prehľad, čo je
vlastne dôležité a čo môže pokojne počkať.
Chcem stihnúť veľa a často mi unikne to
podstatné.
...a potrebné je len jedno. Vedieť, čo odo
mňa práve teraz chce Boh! Aby som to dokázal rozlíšiť, nutne si musím sadnúť „k jeho nohám“, otvoriť Písmo, nájsť si čas na
svätú omšu, nájsť si chvíle ticha a nechať
„hovoriť“ Pána. Určite mi povie o svojej
túžbe byť prvým v mojom srdci i v živote, o
svojej láske ku mne, o milostiach, ktoré má
pre mňa pripravené, ale nemôže mi ich dať,
lebo ja nemám čas...
Zamyslenia
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rahí bratia a sestry, dobrý deň!
Evanjelium nám ponúka epizódu zázračného rozmnoženia
chlebov (porov. Lk 9,11-17)
odohrávajúcu sa na brehu Galilejského jazera. Ježiš bol zabratý do reči k tisíckam
ľudí a do ich uzdravovania. Na sklonku
dňa k Pánovi pristupujú učeníci a vravia
mu: „Rozpusť zástup, nech sa rozídu do
okolitých dedín a osád pohľadať si nocľah
a jedlo.“ (v. 12) Aj učeníci boli unavení.
Boli totiž na opustenom mieste, a aby si
ľud mohol ísť kúpiť niečo jesť, musel by
kráčať ďaleko do dedín. Ježiš to vidí a odpovedá: „Vy im dajte jesť“ (v. 13). Tieto
slová vyvolávajú v učeníkoch údiv. Nerozumeli tomu, možno sa i nahnevali, a odpovedajú: „Nemáme viac ako päť chlebov
a dve ryby; ibaže by sme šli a nakúpili jedlo
pre celý tento zástup“ (v. 13).

Avšak Ježiš pozýva svojich učeníkov k skutočnej zmene logiky od „každý pre seba“ k
logike podelenia sa, počnúc tým málom,
ktoré nám Prozreteľnosť dáva k dispozícii.
A hneď im dáva najavo, že má úplne jasno v
tom, čo hodlá urobiť. Hovorí im: „Usaďte
ich v skupinách asi po päťdesiat“ (v. 14).
Potom berie do rúk päť chlebov a dve ryby,
obracia sa na nebeského Otca a vyslovuje
modlitbu vďakyvzdania. Potom začína lámať chleby, rozdeľovať ryby a dávať ich učeníkom, ktorí ich rozdávajú zástupu. A toto
jedlo sa nevyminie, kým sa ho všetkým neujde do sýtosti.
Tento zázrak – veľmi dôležitý, čo dokazuje
aj to, že ho zaznamenávajú všetci evanjelisti
– ukazuje moc Mesiáša a zároveň jeho súcit: Ježiš má súcit s ľuďmi. Ten zázračný čin
nielen že zostáva jedným z veľkých znamení
v Ježišovom verejnom živote, ale vopred
predznamenáva to, čo bude neskôr, na konci, pamiatkou jeho obety, čiže Eucharistiu,
sviatosť jeho Tela a Krvi, darovaných pre
spásu sveta.
Eucharistia je syntézou celej Ježišovej existencie, ktorá bola jedinečným aktom lásky k
Otcovi a k bratom. Aj tam, tak ako pri zázraku rozmnoženia chlebov, Ježiš vzal do svojich rúk chlieb, prednášal Otcovi modlitbu
vďakyvzdania, lámal chlieb a dával ho učeníkom; a to isté urobil aj s kalichom vína.
Ale v tej chvíli, v predvečer svojho umučenia, chcel Ježiš zanechať svojím konaním
testament novej a večnej Zmluvy, ustavičnú
pripomienku svojej Veľkej noci – smrti a
pokračovanie na druhej strane

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá

LITURGICKÝ PREHĽAD

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: novomanželia Godaloví 50€, bohuznáma rodina
100€, bohuznáma 20€. Pán Boh zaplať!
2. V sobotu je výročný deň biskupskej vysviacky nášho diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku.
3. Odpustová slávnosť sv. Anny v Strážkach bude v nedeľu 28.7.2019 o 10:30. V Strážkach bude sv. spoveď pred odpustovou slávnosťou v piatok hodinu pred sv. omšou o 16:00.
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Sp. Belej v sobotu 27.7. po rannej sv. omši prosíme skupinu č.21.
ul. Osloboditeľov: Monková č. 34, Payerová č. 32, Duláková č. 35, Kováčiková č. 27,
Slodičáková č.26, Kušmireková č. 23, Giblaková č. 16,Kovalčíková č.45
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 27. 7. 2019, prosíme tieto ženy:
Andrea a Laura Maláková, č.d. 26, Beáta Tyborová, č.d. 225, Katarína Tyborová, č.d. 225.
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Strážkach v sobotu 27.7.2019 prosíme:
Džadoňová Jana a Majerčáková Mária, Kromková Helena a Žideková Oľga, Korubová Marcela a Džadoňová Marcela.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Matúš Koščák, syn Moniky Koščákovej, bývajúci v Strážkach a
Radoslava Krigovská, dcéra Emila a Danice r. Dankovej, bývajúca v Spišskej Belej.
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
zmŕtvychvstania. Slávnosť Corpus Domini
nás pozýva každý rok si obnoviť údiv a radosť z toho úžasného Pánovho daru, ktorým
je Eucharistia. Prijímajme ho s vďačnosťou,
nie pasívne, zo zvyku.
Eucharistia nám nesmie zovšednieť; nesmieme pristupovať k svätému prijímaniu
zvykovo: nie! Zakaždým, keď pristúpime k
oltáru, aby sme prijali Eucharistiu, máme si
skutočne obnovovať naše „amen“ voči Kristovmu Telu. Keď nám kňaz povie: „Telo
Kristovo“, odpovedáme: „Amen“. Ale
nech je to také „amen“, ktoré vychádza zo
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Mária a Marta v Evanjeliu tejto nedele predstavujú dynamiku a stabilitu nášho
života. Marta sa hýbe, koná, komunikuje a obsluhuje. Mária sedí, spočíva a počúva Ježiša. Dynamika bez vnútornej stability, načerpanej z modlitby, je odbrzdená
a nebezpečná. Stabilita bez následnej dynamiky je akoby nedotiahnutá a nerealizovaná, je ako viera bez skutkov. Modlitba, rozhovor s Bohom je predpokladom
každej zmysluplnej aktivity. Preto má aj KRÁČANIU v záujme ochrany života
predchádzať KĽAČANIE pred Bohostánkom, kde je prítomný Ježiš a jeho trvalé
pozvanie: bezo mňa nedokážete nič...

SV. MÁRIE
MAGDALÉNY
sviatok

Spišská Belá

18:30

Krížová Ves

17:30

SV. BRIGITY,
REHOĽNÍČKY,
PATRÓNKY EURÓPY
sviatok

Spišská Belá

18:30

Strážky

17:00

Krížová Ves

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

Sv. Šarbela Machlúfa,
kňaza
ľubovoľná spomienka

Spišská Belá

18:30

Krížová Ves

17:30

† Alžbeta Friedová

ŠT SV. JAKUBA, APOŠTOLA
Spišská Belá
25.7.
sviatok

PIA
26.7.

srdca, z presvedčenia. Je to Ježiš; Ježiš, ktorý
ma zachránil; Ježiš, ktorý mi prichádza dať
silu žiť. Je to Ježiš, živý Ježiš. Nesmie nám to
zovšednieť: zakaždým nech je to akoby naším prvým svätým prijímaním.
Prejavom eucharistickej viery svätého
Božieho ľudu sú procesie s Najsvätejšou
Sviatosťou, ktoré sa konajú v celej Katolíckej cirkvi.
Panna Mária nech nám pomáha s vierou a
láskou nasledovať Ježiša, ktorého adorujeme v Eucharistii.
pápež František

PODNET K POCHODU ZA ŽIVOT
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27.7.

Sv. Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie
spomienka
deň odpustovej slávnosti
v kostole sv. Anny
v Strážkach

Sv. Gorazda
a spoločníkov
spomienka

Spišská Belá

18:30
6:30
18:30

Strážky

17:00

Krížová Ves

17:30

Spišská Belá

6:30
18:30
7:30

Spišská Belá
SEDEMNÁSTA NEDEĽA
NE
V CEZROČNOM
28.7.
OBDOBÍ

9:00
10:30
18:30

Strážky
Krížová Ves

† Michal Neupauer a Rozália
ž. Matej Venglík

† Cyril Kováčik, Veronika a Jozef
† Mária, Štefan a Jozef

† Daniel Krempaský

† Pavel a Mária Kunoví
ž. Marta a Anna s rod.
† Pavol Kačmarčík
† Jakub a Anna

† Andrej, Paulína s rod.
ž. Dušan Neupauer

ž. Juraj a Anna (45 r. sobáša)
† Juraj s rod.

† Ján, Tibor, Milan a František
za veriacich

† Jozef a Mária

10:30

slávnostná odpustová sv. omša

10:00

† Mária Žembová s rod.

10:30

sv. omša v pastoračnom centre

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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