MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC OKTÓBER 2019:

TVOJA MISIA

M

isie v nás vyvolávajú predstavu
ďalekej a chudobnej krajiny,
kde misionár šíri kresťanstvo a
pomáha ľuďom aj v ich chudobe. Žijeme však na Slovensku a nie každý má
príležitosť ísť do misijných krajín. Misionármi však môžeme byť aj tu a teraz: doma, v
škole, v práci, na ulici, v prírode. Misia dáva
príležitosť druhým rásť vo viere. Vychádzame pri tom z toho, že každý človek je jedinečný a v každom človeku je Boží obraz a
sloboda daná Bohom. Misia je prinášaním
živého Ježiša tam, kde sme. Ak ide misionár
do ďalekej krajiny, je potrebná príprava a
nadšenie. Misionár potrebuje spoznať ľudí,
jazyk, kultúru, zvyky. Musí hovoriť jazykom
ľudí, ku ktorým je poslaný, aby mu rozumeli,
a hlavne nemôže používať nátlak. Musí prijať ich mentalitu správania. To sa vyžaduje aj
od každého z nás, ktorí sme prijali krstom
poslanie hlásať evanjelium. Ježiš nám dáva
dve silné prirovnania – soľ a svetlo. Máme
byť soľou a svetlom. Soľ dáva chuť a je potrebné správne dávkovanie, inak je soľ sama
o sebe odporná. Asi by nikto nezjedol lyžicu
soli. Dajme si pozor, aby sme svoju evanjelizáciu nepresolili. Máme dávať ľuďom chuť

prežívať radosť aj napriek ťažkostiam ich života, tak ako dáva soľ v správnej miere chuť
jedlu. A máme byť svetlom - máme Svetlo
Ježiša, z ktorého čerpáme silu. Svetlo prežiari akúkoľvek temnotu. Proti temnote nebojujeme len tým, že stále o nej hovoríme, ale
tým, že zažneme svetlo. Svetlo nemáme na
to, aby sme iných oslepovali, ale aby sme im
pomáhali svietiť na cestu.
Misie v nás niekedy vyvolávajú predstavu
zbierania peňazí. Misie však neznamenajú
peniaze. Sú iba prostriedkom, ako priniesť
ľuďom, ktorí sa majú oveľa horšie ako my,
lásku. Viac peňazí nezabezpečí lepšiu misiu.
Vidíme to v mnohých európskych krajinách,
kde majú farnosti veľa kostolov, pastoračných centier i dosť finančných prostriedkov
na evanjelizáciu. Napriek tomu počet veriacich klesá a chýba misionárske nadšenie.
Misie sú vďačné za milodary, ale misionár
nie je ten, kto vhodí mince do zbierky na misie. Potrebujeme poznať Boha, aby sme mali
radosť a ňou získavali iných pre evanjelium.
Rovnako potrebujeme byť vďační za každého človeka, ktorého stretneme, a je jedno, či
je to Rwande, v Rakúsku alebo v obchode či
na pracovisku. Misionár sa pozerá na
druhých ľudí očami lásky, ktorá neprestáva
vidieť dobro v každom človeku a každého
človeka hodného dobra. Misionár má rád ľudí aj napriek tomu, že ho nevítajú s otvorenou náručou. Misionár prináša radosť, nádej, zmenu, nový závan. Misionár je náročný
na seba a láskavý k iným. Je si vedomý darov,
ktoré dostal od Boha, a naplno ich využíva v
službe pre druhých. Rád počúva a menej hovorí, je citlivý na drobné služby a pomoc
druhému.
Poslanie byť misionárom dostal každý z
nás pred tým, ako sme začali chodiť či rozprávať – bolo to v okamžiku nášho krstu.
zdroj: http://misijnediela.sk

Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada: ICLic. Jakub Grich (OPraem), Mgr. Martin Schreiner,
Mgr. Ján Grivalský, Jaroslav Bachleda.

www.rkfarnost.spisskabela.sk mail: fspbela@gmail.com
Kancelária: 052/458 13 86 alebo 0902 591 534

Farská

Rodina

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

27. október 2019 - 44/2019

PANE, PRETVÁRAJ MA
NA POKORNÉHO MÝTNIKA.

a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne
hriešnemu.‘
Hovorím vám: Tento odišiel domov
ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý,
kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa
ponižuje, bude povýšený.“
Lk 18, 9-14

T

ým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali,
povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do
chrámu modliť sa. Jeden bol farizej,
druhý mýtnik.
Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik.
Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘
Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa
ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs

Premýšľam nad tým, ako veľmi som
ovplyvnený svetom okolo mňa. V tomto
svete si veľa vecí musím doslova „vydobyť“. Som zvyknutý, že za všetko sa platí,
veľa vecí vnímam tak, že si ich musím
niečím zaslúžiť. Potom tento postoj prenášam aj do svojej viery v Boha. Premýšľam približne v takejto rovine: Toľko
dobra urobím, toto môžem od Boha dostať. Toľko modlitieb sa vymodlím a toto
za to získam. V Božej matematike to však
takto nefunguje.
Farizej vymenúva pred Bohom, čo všetko urobil, aby sa Bohu zapáčil. Nemyslel
si, žeby to mohlo byť niečo zlé. Takto to
cítil ovplyvnený vtedajším svetom. Myslel si, že Božiu lásku si treba zaslúžiť, alebo lepšie povedané „kúpiť“ pôstom, desiatkami... Je to omyl. Boh každého
človeka stvoril z lásky, s láskou a nekonečne ho miluje. Miluje ma nie preto,
kto som, čo mám, ale preto, že som jeho.
Miluje ma aj vtedy, keď sa mu vyhýbam,
som voči nemu ľahostajný. Aj vtedy mi je
nablízku a ponúka mi svoju lásku. Jeho
láska je pre mňa darom! Darom nezištným. Boh nie je obchodný partner, ale
môj milujúci Otec!
Zamyslenia

Liturgický prehľad (28. 10. – 3. 11. 2019)

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z krstu Vivien Kriššákovej 50€, z pohrebu † Gabriely
Neupauerovej 100€, z pohrebu † Júlie Siskovej 200€. Pán Boh zaplať!
2. Zbierka na misie bola v našej farnosti 2520€, všetkým darcom úprimné Pán Boh
zaplať!
3. Sviatosť zmierenia pred Dušičkami a na prvý piatok:
V Spišskej Belej: spovedať budeme vždy pol hodinu pred každou sv. omšou, v stredu popoludní od 14:00 do sv. omše, vo štvrtok dopoludnia od 9:00 do 12:00, popoludní od 14:00
do sv. omše. Chorých navštívime tak ako zvyčajne.
V Krízovej Vsi: v pondelok pol hodinu pred sv. omšou a v stredu od 16:00 do sv. omše.
KU CHORÝM V STREDU OD 8:00 RÁNO.
V Strážkach : v utorok od 16:00. Chorých navštívime tak ako zvyčajne.
4. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v sobotu 2. 11. po večernej sv. omši prosíme
skupinu č. 3.
ul. Kúpeľná: Pješčáková č.3, Krajčoviech č.13, Budzáková č.18, Halčinová č.20,
Talárová č.22, Kisková č. 28;
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 2. 11. 2019, prosíme tieto ženy:
Mária Krajncová č.d. 115, Mária Olšavská č.d. 134, Lenka Straková č.d. 135.
6. O pomoc pri upratovaní kostola v Strážkachv sobotu 2.11.2019 prosíme tieto ženy:
Marta Alexyová a Monika Maniaková.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Ján Oberla, syn rodičov Jána a Renáty r. Staviarskej, bývajúci v Podolínci a
Simona Kolodzejová, dcéra rodičov Petra a Márie r. Strakuľovej, bývajúca v Spišskej Belej,

LITURGICKÝ PREHĽAD

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

PO
28.10.

UT
29.10.

ST

SV. ŠIMONA A JÚDU,
APOŠTOLOV
Sviatok

Utorok 30. týždňa
v Cezročnom období

30.10.

Streda 30. týždňa
v Cezročnom období

ŠT
31.10.

Štvrtok 30. týždňa
v Cezročnom období

ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol
alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže
získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:
- sv. spoveď (krátko predtým alebo potom),
- sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
- modlitba na úmysel Sv. otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva).
Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých,
môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1.
novembra do 8. novembra. Treba splniť aj obvyklé podmienky.
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Krížová Ves
Spišská Belá
Strážky
Krížová Ves
Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá

Spišská Belá
PIA
1.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH
Slávnosť

Strážky
Krížová Ves

Daniel Šmindák, syn rodičov Ľubomíra a Dany r. Angelovičovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Soňa Hudačková, dcéra rodičov Františka a † Rozálie r. Vaverčákovej, bývajúca v Spišskej Belej,
Matúš Štefaňák, syn rodičov Jána a Rozálie r. Miškovičovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Veronika Neupauerová, dcéra rodičov Milana a Viery r. Galikovej, bývajúca v Spišskej Belej,

Spišská Belá

SO
2.11.

NE
3.11.

SPOMIENKA NA
VŠETKÝCH VERNÝCH
ZOSNULÝCH
„DUŠIČKY“

TRIDSIATA PRVÁ
NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Spišská Belá
Strážky
Krížová Ves

Spišská Belá
Strážky
Krížová Ves

D – sv. Omša za účasti detí

6:30
18:30
17:30

† Milan Zibura

6:30
18:30
17:00
17:30

† Ladislav Pohorelský s rod.

6:30
18:30
17:30 D
6:30
18:30
7:30
9:00
10:30
18:30
9:00
10:00
10:30

† Žofia Žideková

sv. omša v pastoračnom centre

† Pavol Martinovič

† Jozef a Mária Geletka
† Ján a Marta s rod.
† Andrej Milovčík
† Andrej Zajonc
za veriacich

† Margita a Ján, Vendelín a Mária
† Ladislav a Dušan

ž. Jakub, Martin a Ján

sv. omša v pastoračnom centre

7:30
9:00
18:30
9:00

† Jozef Jakubčák

10:00
17:00

† kňazi z našej farnosti

7:30
9:00
10:30
18:30
9:00
10:00
10:30

ž. Pavol (60 r.)

za duše v očistci
† Mária a Jozef

† Magdaléna a Alojz

† Ján a Margita Pješčák
† Žofia a Ján Kalafut

† Jozef, Mária a Alžbeta
ž. Zuzana 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.
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