pokračovanie z titulnej strany
kov, vzájomná pomoc: láska konkrétna, tá
konkrétnosť lásky.
Puto s Kristom vytvára puto medzi bratmi,
ktoré sa zlieva a prejavuje sa aj v jednote materiálnych dobier. Áno, tento spôsob bytia pospolu, táto vzájomná láska sa takto dostáva až
k vreckám, privádza k zrieknutiu sa aj prekážky peňazí, aby sme ich dali druhým, dotýka sa
aj času, idúc proti vlastnému úžitku.
To, že veriaci sú údmi Kristovho tela, ich robí
spoluzodpovednými za seba navzájom. Byť
veriacimi v Ježiša nás všetkých robí spoluzodpovednými jedni za druhých. „Pozri na tamtoho, aký má problém! Mňa to nezaujíma, je to
jeho vec.“ – Nie, medzi kresťanmi takto nemôžeme povedať. – „Úbohý človek, má doma
problém, prechádza touto ťažkosťou v rodine.
Nuž, musím sa modliť, vezmem si to za svoje,
nie som ľahostajný.“ – Toto je byť kresťanom.
Preto silní podporujú slabých (porov. Rim
15,1) a nikto nezažíva krajnú núdzu, ktorá ponižuje a deformuje ľudskú dôstojnosť, pretože
oni žijú toto spoločenstvo: majú jedno srdce.
Milujú sa. Toto je tým znamením: konkrétna
láska. Jakub, Peter a Ján, títo traja apoštoli, ktorí sú ako „stĺpy“ jeruzalemskej cirkvi, vo vzájomnej jednote ustanovujú, že Pavol a Barnabáš budú evanjelizovať pohanov, zatiaľ čo oni
budú evanjelizovať židov, a Pavlovi a Barnabášovi ukladajú jedinú podmienku: aby nezabudli na chudobných, aby pamätali na chudobných (porov. Gal 2,9-10). Nielen na
materiálne chudobných, ale aj na duchovne
chudobných, na ľudí, ktorí majú problémy a
ktorí potrebujú našu blízkosť. Kresťan vždy
vychádza zo seba samého, z vlastného srdca a
približuje sa k druhým, tak ako sa Ježiš priblížil k nám. Toto je prvokresťanská komunita.
Jeden konkrétny príklad delenia sa a spoločného majetku sa k nám dostáva zo svedectva
Barnabáša. Vlastní pole, ktoré predáva, aby
výťažok odovzdal apoštolom (porov. Sk 4,3637). No popri jeho pozitívnom príklade sa
objavuje jeden ďalší, smutne negatívny príklad: Ananiáš a jeho manželka Zafira sa po

predaji pozemku rozhodnú odovzdať len jednu časť apoštolom a druhú si ponechať pre
seba (porov. Sk 5,1-2). Tento podvod narušuje reťaz nezištného zdieľania, pokojného, nezaujatého zdieľania, a následky sú tragické, sú
fatálne (Sk 5,5.10). Apoštol Peter demaskuje
nekorektnosť Ananiáša a jeho manželky a hovorí: «Prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal
Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? [...] Neluhal si ľuďom, ale Bohu!» (Sk
5,3-4). Mohli by sme povedať, že Ananiáš
oklamal Boha skrze uzavretosť svedomia, svedomia pokryteckého, čiže skrze „kšeftársku“
príslušnosť k cirkvi, čiastkovú a oportunistickú. Pokrytectvo je tým najhorším nepriateľom tejto kresťanskej komunity, tejto kresťanskej lásky: fingovať, že sa máme radi, no hľadať
pritom len vlastný prospech. Zlyhať v úprimnosti delenia sa, čiže prísť o úprimnosť lásky,
znamená totiž pestovanie pokrytectva, vzdialenie sa od pravdy, stávanie sa egoistami, vyhasenie ohňa spoločenstva a odsúdenie sa na
mráz vnútornej smrti. Ten, kto sa takto správa,
prechádza Cirkvou ako nejaký turista. Nuž, v
Cirkvi je veľa turistov, ktorí ňou vždy len prejdú, ale nikdy do Cirkvi nevstúpia: to je ten
duchovný turizmus, ktorý im dáva myslieť si,
že sú kresťanmi, zatiaľ čo sú jedine turistami v
katakombách. Nie, nesmieme byť turistami v
Cirkvi, ale byť si navzájom bratmi. Život založený len na ťažení zisku a výhod zo situácií na
úkor druhých, nevyhnutne vyvoláva vnútornú
smrť. A koľko ľudí si hovorí, že sú Cirkvi blízki, že sú priateľmi kňazov, biskupov, zatiaľ čo
len hľadajú vlastný zisk. Toto sú pokrytectvá,
ktoré ničia Cirkev!
Kiež Pán – vyprosujem to pre nás všetkých
– vyleje na nás svojho Ducha nehy, ktorý
víťazí nad každým pokrytectvom a dáva do
obehu tú pravdu, ktorá živí kresťanskú solidaritu, ktorá, ďaleko od toho, aby bola len
činnosťou v rámci sociálnej pomoci, je nepostrádateľným výrazom prirodzenosti
Cirkvi, najnežnejšej matky všetkých, osobitne tých najchudobnejších.
zdroj: radiovaticana
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KATECHÉZA O SKUTKOCH APOŠTOLOV (6):

INTEGRÁLNA JEDNOTA V SPOLOČENSTVE VERIACICH
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rahí bratia a sestry, dobrý deň!
Kresťanská komunita sa rodí z
hojného vyliatia Ducha Svätého a
rastie vďaka kvasu vzájomného
delenia sa medzi bratmi a sestrami v Kristovi.
Je tu istý dynamizmus solidarity, ktorý buduje Cirkev ako Božiu rodinu, v ktorej má
ústredné miesto prežívanie koinonie. Čo
znamená toto zvláštne slovo? Je to grécke slovo, ktoré znamená «dať do jednoty», «urobiť spoločným», byť ako jedno spoločenstvo,
a nie izolovanými. Toto je skúsenosť prvej
kresťanskej komunity, čiže urobiť spoločným,
«zdieľať», «komunikovať, mať účasť», a nie
sa izolovať. V počiatočnej Cirkvi táto koinonia, táto komunita odkazuje predovšetkým
na účasť na Kristovom Tele a Krvi. Preto, keď
pristupujeme k svätému prijímaniu, hovoríme, že „komunikujeme“, vstupujeme do spoločenstva s Ježišom a od tejto jednoty s Ježišom dochádzame k jednote s bratmi a
sestrami. A táto spoločná účasť na Kristovom
Tele a Krvi, ktorá sa tvorí pri svätej omši, sa
potom prenáša do bratskej jednoty, a teda aj
do toho, čo je pre nás najťažšie: dať do spoločného materiálne hodnoty a zhromaždiť
peniaze v zbierke pre dobro materskej cirkvi
v Jeruzaleme (porov. Rim 12,13; 2 Kor 8-9) i
iných cirkví. Ak chcete vedieť, či ste dobrými
kresťanmi, musíte sa modliť, snažiť sa pristupovať k svätému prijímaniu, k sviatosti zmierenia. No tým signálom, že tvoje srdce je obrátené je, keď tá konverzia dospeje až k
vreckám, čiže tam, kde je vidieť, či je človek
štedrý voči druhým, či pomáha slabším, chudobnejším: vtedy, keď sa to dotýka vlastného
prospechu. Keď obrátenie dôjde až tam, buď

si istý, že je to skutočné obrátenie. Ak zostane
len pri slovách, nie je to dobré obrátenie.
Eucharistický život, modlitby, kázanie apoštolov a skúsenosť spoločenstva (porov. Sk
2,42) robia z veriacich zástup tých, ktorí majú – ako hovorí kniha Skutkov apoštolov –
«jedno srdce a jednu dušu» a ktorí nepovažujú to, čo vlastnia, za súkromné, ale všetko
majú spoločné (porov. Sk 4,32). Bol to príklad taký silný, že nám pomáha byť veľkodušnými, a nie skúpymi. Z tohto dôvodu «medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo
mali polia alebo domy, predávali ich, a čo za
ne utŕžili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho,
kto ako potreboval» (Sk 4,34-35). Cirkev
vždy mala toto gesto kresťanov, ktorí sa vzdávajú vecí, ktoré majú navyše, tých, ktoré nie
sú nevyhnutné, aby ich dali tým, ktorí ich potrebujú. A nielen ohľadom peňazí. Aj ohľadom času. Koľko kresťanov – napríklad vy, tu
v Taliansku – koľko kresťanov sa venuje dobrovoľníctvu! Toto je nádherné! Je to spoločenstvo: podeliť sa o svoj čas s druhými, na
pomoc tým, ktorí to potrebujú. Takto je to
pri dobrovoľníctve, skutkoch lásky, navštevovaní chorých: vždy sa podeliť s ostatnými a
nehľadať len vlastný úžitok. Spoločenstvo či
koinonia sa takto stáva novým spôsobom
vzťahu medzi Pánovými učeníkmi. Kresťania
zažívajú nový spôsob vzájomného spolužitia,
správania sa. A je to spôsob, ktorý je kresťanom vlastný až do tej miery, že pohania na
nich hľadeli a hovorili: „Pozrite, ako sa milujú!“ Tým spôsobom bola láska. Avšak nie láska v slovách, nie láska fiktívna, ale láska skutpokračovanie na zadnej strane

Liturgický prehľad (1. 9. – 8. 9. 2019)

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: z krstu Maroša Pisarčíka 50€, z krstu Gréty Gancarčíkovej 50€, z pohrebu † Albína Poruboviča 50€, Bohuznámy 50€. Pán Boh zaplať!
2. Darovali na kostol v Krížovej Vsi: novomanželia Koščákovci 50€, novomanželia Melišovci 50€. Pán Boh zaplať!
3. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci,v Spišskej Belej: sv. spoveď bude vo farskom
kostole vždy pol hodiny pred sv. omšou okrem toho vo štvrtok a piatok obidva dni dopoludnia od 10:00 do 12:00 a popoludní od 15:00. Ku chorým pôjde pán kaplán v stredu a pán
farár v piatok od rána. V Krížovej Vsi: sv. spoveď bude v piatok od 16:30 do sv. omše, ku
chorým sa pôjde vo štvrtok dopoludnia. V Strážkach: sv. spoveď bude v utorok od 16:30
do sv. omše, ku chorým sa pôjde v piatok od rána.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v Sp. Belej v piatok 6. 9. 2019 po večernej sv. omši
prosíme skupinu č.27.
ul Petzvalová: Bočkajová č. 58, Ganzarčíková č. 46, Šoltýsová č. 35, Rušinová č.67 ,
ul. Zimná: Ščigulinská č. 45
ul.Družstevná: Plišková č.24A
3. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 7. 9. 2019, prosíme tieto ženy:
Dominika Štefaňáková č.d. 78, Dana Hangurbadžová č.d. 80, Mária Mešárová č.d. 83.
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Strážkachv sobotu 7.9.2019 prosíme:
Gitka Tyborová a Gabriela Kovalčíková
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Pavol Porubec, syn rodičov Petra a Márie r. Solusovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Anna Poláčeková, dcéra rodičov Františka a Anny r. Chovancovej, bývajúca v Spišskej Belej.

LITURGICKÝ PREHĽAD

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

Spišská Belá

18:30

Krížová Ves

17:30

Sv. Gregora Veľkého,
pápeža a učiteľa
Cirkvi
Spomienka

Spišská Belá

18:30

Strážky

17:00

† Magdaléna, Stanislav a Daniel

Krížová Ves

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

Spišská Belá

18:30

4.9.

Streda 22. týždňa
v Cezročnom období

Krížová Ves

17:30

† Mária, Martin a Štefan

ŠT
5.9.

Štvrtok 22. týždňa
v Cezročnom období

Spišská Belá

18:30

2.9.

UT
3.9.

ST

PIA
6.9.

SO
7.8.

Martin Jursky, syn rodičov Igora a Jany r. Neupauerovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Barbora Kučerová, dcéra rodičov Mareka a Márie r. Žembovičovej, bývajúca vo Vojňanoch.

PODNET K POCHODU ZA ŽIVOT
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Podmienkou účinnej angažovanosti za Božie veci je pokora všetkých aktivistov za konkrétnu realizáciu Božieho kráľovstva na zemi. Pokušiteľ nás zvádza myslieť si, že to len
ľudská šikovnosť a mediálna zdatnosť sú základom a podmienkou úspechu a vysokej
účasti pozvaných. Nie, my nechcime prvé miesta pri stole ani uznanie más. Veď všetko
stojí a padá na našich modlitbách, obetiach i sebazapreniach smerovaných s pokorou k
Bohu. Na hlučnú ulicu prídeme s prázdnymi rukami, ak sme predtým v tichom rozhovore s Bohom neprosili Pána dejín, aby nás on viedol a on inšpiroval. Pane, na pochode za
život kráčaj s nami, buďnašou silou, napĺňaj nás svojou láskou.

Sv. Marka Križina,
Melichara
Grodzieckeho
a Štefana Pongrácza,
kňazov a mučebíkov
Spomienka

Spišská Belá

NE
8.9.

DVADSIATA TRETIA
NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
„105. SVETOVÝ DEŇ
MIGRANTOV A
UTEČENCOV“

(ustanovil ho pápež Pius X.
v roku 1914)

6:30
18:30

Strážky

17:00

Krížová Ves

17:30
6:30

Spišská Belá

prvá sobota v mesiaci

UKONČENIE MODLITBY 12/7
PRE NARASTAJÚCI POČET „VOĽNÝCH OKIENOK“ ZO ZDRAVOTNÝCH
ŤAŽKOSTÍ, RODINNÝCH A PRACOVNÝCH POVINNOSTÍ SA OD PONDELKA
02. 09. 2019 UKONČUJE MODLITBA 12/7. PREDSIEŇ KOSTOLA BUDE
OTVORENÁ PRE SÚKROMNÚ MODLITBU OD 6:00 HOD. RÁNO.

O Najsvätejšom Srdci
Ježišovom
Votívna sv. omša
prvý piatok v mesiaci

Matej Pitorák, syn rodičov Petra a Alžbety r. Surovkovej, bývajúci v Levoči a
Tatiana Anna Kurucová, dcéra rodičov † Jána a Anny r. Budziňákovej, bývajúca v Spišskej Belej.
Lukáš Pribula, syn rodičov Jozefa a Ľudmily r. Andraščíkovej, bývajúci v Kamenici a
Adriána Simonisová, dcéra rodičov Dušana a Evy r. Poljakovej, bývajúca v Spišskej Belej.

† Ferdinand, Helena s rod.

Pondelok 22. týždňa
v Cezročnom období

PO

Spišská Belá

15:00

† Anna a Ondrej Rezničák
† Žofia Žideková

ž. Silvia s rod.
† Jozef

ž. Eduard a Eva (50 r. sobáša)
† Helena, Ignác, František
† František Kňazovický
† kňazi z našej farnosti
sobášna sv. omša

18:30

† Rudolf a Slavomír Lizoň

7:30

za veriacich

9:00
10:30
18:30

† Mária, Erik, Marcela
ž. František (60 r.)

† Vendelín a Mária

Strážky

9:00

Krížová Ves

10:00

† Mária a Rudolf

odpustová
slávnosť

10:30

sv. omša v pastoračnom centre

ž. Ján s rod.

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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