PANE, PROSÍM ŤA O VEĽKODUŠNÉ
A ŠĽACHETNÉ SRDCE!

Farská

Rodina

Pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá
dobrovoľný príspevok 0,10 €

4. august 2019 - 32/2019

MODLITBA „OTČE NÁŠ“ PRIŤAHUJE BOHA
AKO DETSKÁ OTÁZKA „OCI, PREČO?“

K

tosi zo zástupu povedal Ježišovi:
„Učiteľ, povedz môjmu bratovi,
aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“
On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil
za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“
A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má
človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí
od toho, čo má.“
A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal
a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám
kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal:
‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša,
máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘
Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘
Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a
pred Bohom nie je bohatý.“
Lk 12, 13-21

Ježiš upriamuje pozornosť prítomných na
skutočnosť, ktorá raz čaká každého jedného
z nás, keď príde na konci života pred nášho
Boha. Ten čas nemusí byť veľmi vzdialený!
Preto premýšľam vo svojom vnútri: čo budem mať v rukách, keď sa postavím raz pred
Pána? Ukážem mu všetko, čo som počas života „krvopotne nahonobil“? Alebo mu predostriem svoj život, počas ktorého som sa
snažil celkom spoliehať na neho? Iba vykonané dobro má cenu.
Uvedomujem si v tejto chvíli veľmi zreteľne,
že môj život nezávisí od toho, čo mám, čo
vlastním, čo pevne držím vo svojich rukách
a hlavne vo svojej mysli. Ježišove slová „búšia“ na každú moju chamtivosť, na túžbu
vlastniť viac a viac, na moje tvrdé srdce, ktoré sa tak nerado delí s tým, čo má. Veď nemôžem zato, že ja som šikovný a ostatní sú
neschopní „babráci“. Zabúdam, že všetko
mám od Boha. I svoju múdrosť i svoju šikovnosť. Boh mi ich dal, aby zistil, či dokážem
dávať a nepočítať. Keď mám viac, ako potrebujem, mal by som sa podeliť s tými, ktorí
toho majú menej ako ja! Nie sú takí? Ale sú!
Len treba otvoriť oči! Nebo za to stojí!
Zamyslenia
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rahí bratia a sestry, dobrý deň!
V evanjeliovej stati (porov. Lk
11,1-13) sv. Lukáš rozpráva o
okolnostiach, za ktorých Ježiš
vyučuje modlitbu „Otče náš“. Jeho učeníci
sa už síce vedia modliť, recitujúc formulácie
židovskej tradície, no túžia po tom, aby
mohli aj oni zažiť tú istú „kvalitu“ Ježišovej
modlitby. Vidia totiž, že modlitba tvorí podstatnú dimenziu života ich Učiteľa, keďže
každému jeho dôležitému konaniu predchádzali dlhé zotrvávania v modlitbe. Naviac sú
aj fascinovaní, lebo vidia, že Ježiš sa nemodlí
ako iní učitelia tej doby, ale že jeho modlitba
je intímnym spojením s Otcom; sú fascinovaní až natoľko, že túžia mať účasť na týchto
momentoch spojenia s Bohom, aby mohli
naplno zakúsiť ich lahodnosť.
A takto jedného dňa vyčkajú, kým sa Ježiš
na odľahlom mieste domodlí, a potom ho
žiadajú: „Pane, nauč nás modliť sa“ (v. 1).
Na túto priamu žiadosť učeníkov Ježiš neodpovedá nejakou abstraktnou definíciou
modlitby, ani ich neučí nejakej účinnej technike modlitby, aby niečo „získali“. Naopak,
pozýva svojich učeníkov k tomu, aby modlitbu zakúsili, uvádzajúc ich priamo do komunikácie s Otcom, vzbudzujúc v nich
túžbu po osobnom vzťahu s Bohom, s Otcom.
V tomto spočíva novosť kresťanskej modlitby! Je dialógom medzi osobami, ktoré sa
milujú, dialógom založeným na dôvere, živeným počúvaním a otvoreným pre solidárne zaangažovanie. Je to dialóg Syna s Otcom, dialóg medzi deťmi a Otcom. Toto je
kresťanská modlitba.

A takto im zveruje modlitbu „Otče náš“,
azda ten najvzácnejší dar, aký nám božský
Učiteľ zanechal vo svojej pozemskej misii.
Po tom, ako nám zjavil svoje tajomstvo Syna a brata, nám Ježiš touto modlitbou dáva
preniknúť do Božieho otcovstva. Toto
chcem zdôrazniť: keď nás Ježiš učí „Otče
náš“, vovádza nás do otcovstva Boha a ukazuje nám spôsob, ako vstúpiť do modlitbového a priameho dialógu s ním – skrze cestu
synovskej dôvernosti. Je to dialóg medzi otcom a jeho synom, rozhovor syna s otcom.
To, o čo prosíme v modlitbe „Otče náš“, je
už pre nás kompletne uskutočnené v jednorodenom Synovi: posvätenie sa jeho mena,
príchod Kráľovstva, dar chleba, odpustenia
a oslobodenia od zlého. Zatiaľ čo prosíme,
otvárame ruku, aby sme dostali; aby sme
dostali dary, ktoré nám Otec ukázal v Synovi. Modlitba, ktorú nás naučil Pán je zhrnutím každej modlitby; a my sa ňou obraciame na Otca vždy v spoločenstve s bratmi.
Niekedy sa stáva, že sme v modlitbe roztržití, ale koľkokrát cítime túžbu zastaviť sa pri
prvom slovíčku: „Otče“, a pocítiť to otcovstvo v srdci.
Potom Ježiš rozpráva podobenstvo o neodbytnom priateľovi a povie: „v modlitbe treba naliehať“. Tu mi prichádza na myseľ konanie malých detí, pred tretím rokom či tri a
pol: začínajú sa vypytovať na veci, ktorým
nerozumejú. U nás sa tomu hovorí „vek pýtania sa prečo“ - myslím, že i tu je tomu tak.
Deti začínajú sledovať otca a vravieť: „Oci,
prečo?“, „Oci, prečo?“ Žiadajú vysvetlenia.
Ale pozor: keď otec začne vysvetľovať „prepokračovanie 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: z pohrebu Františka Pjateka 20€. Pán Boh zaplať!
2. O pomoc pri upratovaní kostola v Sp. Belej v piatok 09. 08. 2019 po večernej sv. omši prosíme skupinu č.23.
ul. SNP: Vnenčák č. 46, Mlynarčík č. 44, Krišandová č. 47, Marhefková č. 32,
Danielčáková č. 21, Galliková č. 16.
3. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 10. 08. 2019, prosíme tieto ženy:
Viera Pavličková, č.d. 36; Zuzana Kosturko, č.d. 36; Mariana Chovaňáková, č.d. 39.
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Strážkachv sobotu 10.08.2019 prosíme: Alžbeta
Lechová a Ivana Lechová.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Martin Halmeš, syn rodičov Antona a Eleny r. Bielikovej, bývajúci v Považskej Bystrici a
Anna Girgaschová, dcéra rodičov Jiřiho Březovjaka a Anny r. Girgaschovej, bývajúca v Spišskej Belej.

PO
5.8.

UT
6.8.

PREMENENIE PÁNA
sviatok

Dávid Koščák, syn rodičov Františka a Žanety r. Budzákovej, bývajúci v Lendaku a
Monika Krempaská, dcéra rodičov Františka a Aleny r. Kovalčíkovej, bývajúca v Krížovej Vsi.

7.8.

Streda 18. týždňa
v Cezročnom období

Milan Trenčanský, syn rodičov Vladimíra Hangurbadža a Anny r. Hangurbadžovej, bývajúci v Krížovej Vsi a
Mária Hangurbadžová, dcéra rodičov Petra a Marty r. Hangurbadžovej, bývajúca v Krížovej Vsi.

ŠT
8.8.

Sv. Dominika, kňaza
spomienka

pokračovanie z titulnej strany
čo“, oni prichádzajú s inou otázkou bez toho,
aby si vypočuli celé vysvetlenie.
Čo sa tu deje? Deje sa to, že deti sa cítia byť
neisté vo veciach, ktoré spolovice začínajú
chápať. Chcú iba k sebe pritiahnuť otcov pohľad, a tak sa spytujú: „Prečo, prečo, prečo?“
My, ak sa pri modlitbe „Otče náš“ pristavíme
pri prvom slove, budeme robiť to isté ako

keď sme boli deti, priťahovať k nám otcov
pohľad. Povieme: „Otče, Otče!“, a povieme
tiež „Prečo?“ - a on sa na nás pozrie.
Prosme Máriu, ženu modlitby, aby nám
pomáhala modliť sa „Otče náš“ zjednotení
s Ježišom, aby sme žili Evanjelium, vedení
Duchom Svätým.“
pápež František
zdroj: radiovaticana

ST

Výročie posviacky
hlavnej mariánskej
baziliky v Ríme
(Panny Márie Snežnej)
ľubovoľná spomienka

PIA
9.8.

SV. TERÉZIE
BENEDIKTY OD KRÍŽA,
PANNY A MUČENICE,
PATRÓNKY EURÓPY
sviatok

SV. VAVRINCA,
DIAKONA A MUČENÍKA
10.8.
sviatok
SO

Spišská Belá

18:30

† Michal a Miroslav

Krížová Ves

17:30

Spišská Belá

18:30

† Ján a Vladimír

Strážky

17:00

Krížová Ves

17:30

ž. Mária

Krížová Ves

19:30

sv. omša v pastoračnom centre

Spišská Belá

18:30

Krížová Ves

17:30

† Veronika a Vavrinec s rod.

Spišská Belá

18:30

Strážky

17:00

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá

18:30
17:30
6:30
18:30
7:30

PODNET K POCHODU ZA ŽIVOT
OD BISKUPA MONS. J. HAĽKA.

V Evanjeliu tejto nedele zaznieva z Božích úst radikálne slovo „blázon!“. Takto
Boh označuje človeka, ktorý sa sám pokladá za boha a jeho najvyššou hodnotou
je pocit istoty z majetku a pôžitky tela pod heslami Odpočívaj! Jedz! Pi! Hoduj!
Takýto kult tela je súčasťou nepriateľského postoja voči životu, lebo krehkosť
počatého i vyhasínajúceho života nezapadá do jeho logiky, veď poukazuje na
pominuteľnosť pozemskej existencie človeka.

6:30

Spišská Belá
DEVÄTNÁSTA NEDEĽA
NE
V CEZROČNOM
11.8.
OBDOBÍ

9:00
10:30
18:30

Strážky
Krížová Ves

9:00
10:00
10:30

† Katarína, Ľudovít, Žofia

† Eduard Gancarčík (výročná)
† František, Rozália a Anna
ž. Ľudovít
ž. Karol

† Andrej a Mária
† Stanislav

† Ludvig Smolen (ýročná) a
Žaneta
za veriacich
ž. Matej

ž. Helena a Ján Kovalčík
(50 r. sobáša)
ž. Mária
ž. Jana

ž. Vavrinec Fedor s rod.

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.
v prvú sobotu mesiaca: po rannej sv. omši bude pobožnosť fatimskej soboty. 		
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