pokračovanie z titulnej strany
zodpovedal za svoju bratovražednú zlosť:
„Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“
(Sk 9,4). Tu Vzkriesený prejavuje svoju
jednotu s tými, ktorí v Neho veria: udrieť
člena Cirkvi znamená udrieť samotného
Krista! Dokonca aj tí, ktorí sú ideológmi,
pretože chcú – v úvodzovkách – „čistotu“
Cirkvi, udierajú Krista.
Ježišov hlas hovorí Šavlovi: „Vstaň, choď
do mesta a povedia ti, čo máš robiť“ (Sk
9,6). Šavol je opäť na nohách, ale vôbec
nevidí, oslepol a zo silného, autoritatívneho a nezávislého človeka sa stáva slabým,
núdznym a závislým od ostatných, pretože
nevidí. Kristovo svetlo ho oslnilo a oslepilo: „Vyjaví sa tak i navonok to, čo bola jeho
vnútorná realita, jeho slepota voči pravde,
svetlu, ktorým je Kristus“ (Benedikt XVI.,
Generálna audiencia, 3. septembra 2008).
Týmto dotykom „priamo na telo“ medzi
Šavlom a Vzkrieseným sa začína premena,

ktorá dáva najavo Šavlovu „osobnú Veľkú
noc“, jeho prechod od smrti k životu: to,
čo predtým bolo slávou, sa mu stáva „odpadom“ na vyhodenie, aby získal skutočnú
odmenu, ktorou je Kristus a život v Ňom
(porov. Fil 3,7-8).
Pavol prijíma krst. Krst tak znamená pre
Šavla to, čo pre každého z nás, začiatok nového života, sprevádzaného novým pohľadom na Boha, na seba samého a na
druhých, ktorí sa z nepriateľov odteraz stávajú bratmi v Kristovi.
Poprosme Otca, aby dal aj nám zakúsiť,
tak ako Šavlovi, dopad jeho lásky, ktorá
jediná môže z kamenného srdca urobiť
srdce z mäsa (Ez 11,19) schopné osvojiť
si „rovnaké zmýšľanie ako Kristus Ježiš“
(porov. Flp 2, 5).
(Preklad: Slovenská redakcia VR)
zdroj: radiovaticana

PÚŤ DO POĽSKEJ FATYMI
Pozývame Vás dňa 9. Novembra 2019 do „Poľskej Fatymi“ V Zakopanom
v Krzseptówkach, oproti nádhernému vrchu Giewont, je postavený nádherný nový
kostol „ Sanktuarium Matky Božej Fatimskej“ , ktorý je známy vo svete pod názvom „
Poľská Fatima“. ...Kostol Poliaci dňa 13.5.1981 -v deň atentátu na pápeža Jána Pavla II., sľúbili postaviť, ak sa pápež uzdraví, za čo sa aj intenzívne dennodenne modlili v blízkej kaplnke ... Kostol bol postavený a vysvätený v r. 1992, a pri návšteve pápeža v Zakopanom tam
pápež 7.6.1997 slúžil omšu.
Zapísať sa je možné kým budú voľné miesta v autobuse. Najneskôr do 7. Novembra
2019 (štvrtok) v sakristiách kostolov.
PROGRAM
Odchod 7.50 Krížová Ves (autobusová zastávka pri obecnom úrade)
7.55 Strážky (autobusová zastávka v smere na Spišskú Belú)
8.00 Spišská Belá – Farskú úrad – (vzadu vo dvore oproti Materskej škole)
9.30 Svätá omša
10.30 Krížová cesta
11.15 rozchod – osobné voľno po centre v Zakopanom
Cena je 4,- € / osoba
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 €

3. november 2019 - 45/2019

KATECHÉZA O SKUTKOCH APOŠTOLOV (11)

Na úvod katechézy zazneli slová 9. kapitoly knihy Skutkov apoštolov: „Ako [Šavol] šiel a
blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu
hovoril: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ On povedal: „Kto si, Pane?“ A ten: „Ja
som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť“
(Sk 9,3-6).„Lebo jeho som si vyvolil za nádobu“ (Sk 9,15)
rahí bratia a sestry, dobrý deň! ako bude premenený Kristom, bude učiť,
Po udalosti ukameňovania
že skutočný zápas „nie je s krvou a telom,
Štefana sa objavuje postava,
ale [...] s vládcami tohto temného sveta,
ktorá je v Skutkoch apoštolov
so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef
popri Petrovi najviac prítomná a najvý6,12). Učí, že by sa nemalo bojovať s ľuďraznejšia: „mladý muž, ktorý sa volal Šami, ale so zlom, ktoré inšpiruje ich činy.
vol“ (Sk 7,58). Na začiatku sa opisuje ako Šavlov stav nazlostenosti a konfliktnosti –
ten, ktorý schvaľuje smrť Štefana a chce
pretože Šavol bol hnevlivý – pozýva kažzničiť Cirkev (porov. Sk 8,3); ale potom
dého položiť si otázky: ako žijem môj žisa stane nástrojom, ktorý si Boh vybral,
vot viery? Idem druhým v ústrety, alebo
aby ohlasoval evanjelium národom (posom proti druhým? Patrím do univerzálrov. Sk 9,15; 22,21; 26,17).
nej Cirkvi - dobrí aj zlí, všetci - alebo
S poverením od veľkňaza Šavol robí hon
mám nejakú selektívnu ideológiu? Klana kresťanov a zatýka ich. Vy, ktorí poniam sa Bohu, alebo sa klaniam dogmachádzate z niektorých národov, ktoré boli tickým formuláciám? Aký je môj náboperzekvované diktatúrami, dobre rozuženský život? Robí ma viera v Boha,
miete, čo to znamená prenasledovať ľudí
ktorú vyznávam, priateľským, alebo naoa zatýkať ich. Takto robil aj Šavol. A konal pak nepriateľským voči tým, ktorí sa odo
tak v domnení, že slúži Pánovmu zákonu. mňa líšia?
Lukáš hovorí, že Šavol „dychtil po hrozLukáš rozpráva, že zatiaľ čo Šavol má nabách a zabíjaní Pánových učeníkov“ (Sk
plno v úmysle vykoreniť kresťanskú ko9,1): v ňom je dych, ktorý zaváňa smrťou, munitu, Pán mu je v pätách, aby sa dotkol
nie životom.
jeho srdca a obrátil ho k sebe. To je PánoMladý Šavol je zobrazený ako neústupčiva metóda: dotýka sa srdca. Vzkriesený sa
vý, to znamená ten, ktorý sa prejavuje ne- ujíma iniciatívy a ukazuje sa Šavlovi na
toleranciou voči tým, ktorí myslia inak
ceste do Damasku, čo je udalosť, o ktorej
ako on sám, absolutizuje svoju politickú
sa v knihe Skutkov apoštolov rozpráva
alebo náboženskú identitu a druhého zu- trikrát (porov. Sk 9,3-19; 22,3-21; 26,4žuje na potenciálneho nepriateľa, s kto23).
rým treba bojovať. Ideológ.
Prostredníctvom kombinácie „svetla“ a
V Šavlovi sa náboženstvo zmenilo na ide- „hlasu“, typickej pri teofániách, sa Vzkrieológiu: náboženskú ideológiu, sociálnu
sený zjavuje Šavlovi a žiada ho, aby sa
ideológiu, politickú ideológiu. Až potom,
pokračovanie na zadnej strane
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Liturgický prehľad (4. 11. – 10. 11. 2019)

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

SPIŠSKÁ BELÁ
1. V piatok bude večerná sv. omša za účasti detí.
2. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v sobotu 9. 11. po rannej sv. omši prosíme skupinu č. 4.
ul.Záhradná: Zuberecová č. 11; Adamjaková č.21; Malichová č.35; Novajovská č.22; Svocáková č. 20; Čekovská č. 18
3. Darovali na kostol: z pohrebu † Juraja Sisku 70€. Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Upratovanie kostola v sobotu 9. 11. prosíme tieto ženy:
Anna Galliková a Katarína Matfiaková.
KRÍŽOVÁ VES
1. V stredu bude sv. omša za účasti detí.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 2.11. prosíme tieto ženy:
Vlasta Konkolová, č.d. 135, Silvia Vengliková, č.d. 136, Darina Andrášová, č.d. 136.
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,
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,

EXKURZIA ŽIAKOV

LITURGICKÝ PREHĽAD

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

PO
4.11.

UT
5.11.

ST
6.11.
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Sv. Karola
Boromejského,
biskupa
Spomienka

Sv. Imricha
Ľubovoľná spomienka

Streda 31. týždňa
v Cezročnom období

Štvrtok 31. týždňa
v Cezročnom období

Piatok 31. týždňa
v Cezročnom období
VÝROČIE POSVIACKY
LATERÁNSKEJ
BAZILIKY
Sviatok

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá

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

Strážky

17:00

Krížová Ves

17:30

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá

6:30
18:30
17:30 D
6:30
18:30

Strážky

17:00

Krížová Ves

17:30

Spišská Belá
Krížová Ves

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

Spišská Belá

15:00
18:30
7:30

NE

Dňa 29. októbra sa žiaci 8. – 9. ročníka základnej školy M.R. Štefánika v Spišskej Belej
zúčastnili exkurzie z náboženstva na pútnické miesto v Levoči na Mariánskej hore. Hneď
po príchode sme mali v bazilike svätú omšu a po nej sme si pozreli novo-vybudovanú krížovú cestu z ktorej sme mali nádherný výhľad na Levoču a okolie. Potom sme sa autobusom
presunuli do Smižian do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva, kde nás sprevádzal brat
Andrej, ktorý nám ukázal aj pápežské dary.
Exkurziu sme ukončili v Spišskej Novej Vsi nákupnom centre MADARAS, kde si mohli žiaci kúpiť niečo na občerstvenie.
kaplán Ján Grivalský
2

10.11.

TRIDSIATA DRUHÁ
NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Spišská Belá

9:00
10:30
18:30

Strážky
Krížová Ves

9:00

za duše v očistci

† Agnesa, Šimon s rod.
† Berta a Ján Andráš
ž. Mária Hatalová
† Milan s rod.

† Jozef a Bohuslava Židek

† členovia ružencového bratstva
† Ondrej, Mária, Jozef a Ondrej
† Žofia, Jozef, Kazimír a Rudolf
† Mária, Daniel a Alojz
† Ladislav a Božena

† Juraj Oksoš a Emil
† Walter a Otto

† Oskar, Anna a Ján

† Ema, Ján a Albert Andráš
† Berta a Andrej Kovalčík
† Ján a Ján Kuruc

sobášna sv. omša
† Štefan

† František, Vojtech a Anna
ž. Martin Pavličko

† Michal Bizub (výročná)
† Ján, Pavlína a Branislav

10:00

† Teodor, Rozália a Jolana

10:30

sv. omša v pastoračnom centre

ž. Vlasta

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.

