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Farská
RodinaVianočná Viedeň

1. Zámok Schonbrunn – návšteva sídla cisárskej rodiny Habsburgovcov- trh v okolí zámku
2. „Vianočná dedina“ pri zámku Belvedere
3. Kostol sv. Karola Boromejského – trh umeleckých remesiel na námestí Karlsplatz
4. Prechádzka popri Viedenskej štátnej opere  k Dómu sv. Štefana –
adventný Stephansplatz
5. Hofburg – rezidenčný komplex Habsburgovcov v samom srdci Viedne a Námestie hrdinov
6. „Vianočná dedina“ na  Maria-Theresien-Platz – medzi Prírodovedeckým
a Umeleckohistorickým múzeom
7. Radhausplatz – najväčší trh pred Viedenskou radnicou
8. osobné voľno vo Viedni.
9. Predpokladaný odchod z Viedne späť domov okolo polnoci.

Zapísať sa môžete v sakristii kostola, kým budú voľné miesta v autobuse. 
Počet voľných miest je 43. Najneskôr do 29. novembra 2019.

 
So sebou je potrebné si zobrať občiansky preukaz.

 
Čaká nás 11 hodinová cesta autobusom tam-späť. Nocľah – počas cesty v autobuse.

Predpokladaný návrat je v nedeľu nadránom okolo 5.00 - 6.00 hod.

.

7.50 hod. Krížová Ves (autobusová zastávka pri obecnom úrade)
8.00 hod. Spišská Belá (Farský dvor zozadu oproti materskej škôlke)
8.05 hod. Strážky (autobusová zastávka v smere na Kežmarok)

V cene je zahrnutá doprava autobusom a sprievodca po Viedni s odborným výkladom pamiatok
a okolia Schonbrun, Belvedere, Stephansdom.

38,- €

KATECHÉZA O SKUTKOCH APOŠTOLOV (13) 
„BOH POHANOM OTVORIL DVERE VIERY“.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Kni-
ha skutkov apoštolov rozpráva, že 
svätý Pavol po stretnutí s Ježišom, 

ktoré ho premenilo, bol prijatý jeruzalem-
skou Cirkvou vďaka sprostredkovaniu Bar-
nabáša a začína ohlasovať Krista. Avšak kvô-
li nepriateľstvu niektorých je nútený 
presťahovať sa do svojho rodného mesta 
Tarsu, kde sa k nemu pripojí Barnabáš, aby 
ho zapojil do dlhej cesty Božieho Slova. 
Kniha Skutkov apoštolov, o ktorej hovoríme 
v týchto katechézach, dá sa povedať, že je 
knihou dlhej cesty Božieho slova: Božie slo-
vo treba ohlasovať, a treba ho hlásať všade. 
Táto cesta začína po silnom prenasledovaní 
(porov. Sk 11,19), ktoré namiesto toho, aby 
bolo pre evanjelizáciu zdržaním, stáva sa 
príležitosťou pre rozšírenie poľa, kam rozo-
siať dobré semiačko Slova. Kresťania sa ne-
ľakajú. Musia ujsť, no utekajú so Slovom, 
a všade ho šíria.
Pavol a Barnabáš prichádzajú najprv do 
Antiochie v Sýrii, kde zostávajú celý rok, 
aby vyučovali a pomáhali komunite za-
pustiť korene (porov. Sk 11,26). Hlásali 
židovskej komunite, židom. Antiochia sa 
tak stáva centrom misijného rozmachu, 
vďaka kázaniu, prostredníctvom ktorého 
dvaja evanjelizátori – Pavol a Barnabáš – 
pôsobia na srdcia veriacich, ktorých tu, v 
Antiochii prvý raz nazývajú „kresťanmi“ 
(porov. Sk 11, 26).

Z knihy Skutkov apoštolov vyplýva povaha 
Cirkvi, ktorá nie je nejakou pevnosťou, ale 
je stanom schopným rozšíriť svoj priestor 
(porov. Iz 54,2) a dať prístup všetkým. Cir-
kev je buď „vychádzajúca“ alebo to nie je 
Cirkev, je buď na ceste rozširujúc neustále 
svoj priestor, aby všetci mohli vojsť alebo to 
nie je Cirkev. «Cirkev otvorených dverí» 
(Apošt. exhort. Evangelii gaudium, 46), 
vždy s otvorenými dverami. Keď som tu, 
v tomto meste alebo v diecéze, z ktorej pri-
chádzam, videl niektoré kostolíky so zatvo-
renými dverami, je to nepekné znamenie. 
Kostoly majú mať vždy dvere otvorené, pre-
tože je to znak toho, čím je Cirkev: je vždy 
otvorená. Cirkev je «povolaná byť vždy 
otvoreným domom Pána.[...] A to preto, 
aby sa človek v túžbe nasledovať vnuknutie 
Ducha pri hľadaní Boha nestretol s chladom 
zatvorených brán». (tamtiež, 47).
Avšak táto novinka otvorených dverí – pre 
koho je? Pre pohanov, pretože apoštoli ká-
zali židom, avšak aj pohania prišli klopať na 
dvere Cirkvi; a táto novinka otvorených 
dverí pre pohanov rozpúta veľmi oduševne-
nú kontroverziu. Niektorí židia tvrdia, že 
pre to, aby boli spasení,  je nevyhnutné stať 
sa židmi prostredníctvom obriezky a potom 
prijať krst. Hovoria: «Ak sa nedáte obrezať 
podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť 
spasení» (Sk 14,1), čiže v dôsledku toho 

Na úvod katechézy zaznel úryvok z knihy Skutkov apoštolov: «A keď nastala veľká hád-
ka, vstal Peter a povedal im: «Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spome-
dzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili. A Boh, ktorý pozná srd-
cia, vydal im svedectvo, keď im dal Ducha Svätého tak ako nám; [...] A veríme, že aj my 

budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto ako oni». (Sk 15,7-11).

pokračovanie na druhej strane
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SPIŠSKÁ BELÁ
1. Na slávnosť Krista Kráľa môžeme získať úplné odpustky.
2. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v sobotu 23. 11. po rannej sv. omši prosíme 
skupinu č. 6. 
ul.Kúpeľná: Skribčáková č. 15 A; Poláčeková č.49; ul. Mierová: Sisková č.8; Monková č.14; 
ul. L. Svobodu: Gancarčiková č. 8;
ul. Kpt. Nálepku: Andrášová č. 28
3. Darovali na kostol: novomanželia Ján a Simona 50€, z krstu Dávida Badovského 20€, 
z krstu Júliany Bainskej 50€, z pohrebu † Ruženy Šmihovskej 100€, Bohuznámy 50€, 
Bohuznáma 100€. Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Upratovanie kostola v sobotu 23. 11. prosíme tieto ženy: Viera a Mária Pienčáková. 
KRÍŽOVÁ VES
1. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 23.11. prosíme tieto ženy: 
Anna Kubovová, č.d. 140, Helena Kaľavská, č.d. 145, Mária Krempaská, č.d. 246. 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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   Liturgický prehľad (18. 11. – 24. 11. 2019) 

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

PO 
18.11. 

Výročie posviacky 
bazilík sv. Petra 

a Pavla, apoštolov 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 18:30 † Jozef Somr (výročná) 

Krížová Ves 17:30 ž. Margita Krempaská s rod. 

 

UT 
19.11. 

Utorok 33. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 18:30 † Milan s rod. 

Strážky 17:00 † Mária, František a Ján 

Krížová Ves 16:00 sv. omša v pastoračnom centre 
 

ST 
20.11. 

Streda 33. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 18:30 † František s rod. 

Krížová Ves 17:30 D † Paulína, Ondrej a Zuzana 
 

ŠT 
21.11. 

Obetovanie  
Panny Márie 

Spomienka 

Spišská Belá 18:30 † Ondrej Porubec 

Strážky 17:00 † Rudolf a Alžbeta 
 

PIA 
22.11. 

Sv. Cecílie,  
panny a mučenice 

Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 † Alžbeta Šuriňáková 

18:30 D † Katarína Rusnáčková 

Krížová Ves 17:30 † Anna a Andrej Venglik 
 

SO 
23.11. 

Sv. Klementa I.,  
pápeža a mučeníka 

Ľubovoľná spomienka 
Spišská Belá 

6:30 † Rudolf Vetrík (výročná) 

18:30 † Ján a Katarína 
 

NE 
24.11. 

TRIDSIATA  ŠTVRTÁ 
NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
 

„SLÁVNOSŤ 
 KRISTA KRÁĽA“ 

Spišská Belá 

7:30 † Ján, Mária, Ondrej a Mária 

9:00 † Štefan a Alžbeta 

10:30 † Michal Griger, Jozef Vojtas,       
Janko Silan a Ema 

18:30 † Jozef a Katarína Labus 

Strážky 9:00 † Júlia a Marián 

Krížová Ves 
10:00 ž. Edita Krempaská 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

 

LITURGICKÝ PREHĽAD 

D - sv. omša za účasti detí.
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.  

FESTIVAL SLOBODY
V rámci Festivalu slobody sa v nedeľu 17.11.2019 (dnes) o 15:30h 
v Kinosále mesta Spišská Belá budú premietať životopisné filmy 

o zosnulých biskupoch našej diecézy Božom sluhovi 
Štefanovi Barnášovi a Jánovi Vojtaššákovi. 

nemôžete prijať krst. Najprv židovský obrad 
a potom krst: toto bolo ich stanovisko. A pre 
urovnanie tejto záležitosti Pavol a Barnabáš 
konzultujú so snemom apoštolov a starších v 
Jeruzaleme a koná sa to, čo sa považuje za 
prvý koncil v dejinách Cirkvi – Jeruzalemský 
koncil či zhromaždenie, na ktoré odkazuje 
Pavol v Liste Galaťanom (2,1 - 10).
Čelia veľmi delikátnemu teologickému, 
duchovnému a disciplinárnemu problému: 
vzťahu medzi vierou v Krista a zachováva-
ním Mojžišovho zákona. Rozhodujúcimi 
sú v priebehu zhromaždenia prejavy Petra 
a Jakuba – «stĺpov» materskej Cirkvi (po-
rov. Sk 15,7-21, Gal 2,9). Oni pozývajú 
nenariaďovať pohanom obriezku, ale žia-
dať od nich jedine odmietnutie modlárstva 
a všetkých jeho prejavov. Z diskusie vyply-
nie spoločná cesta a toto rozhodnutie je 
schválené tzv. Apoštolským listom zasla-
ným do Antiochie.
Jeruzalemské zhromaždenie nám ponúka 
dôležité svetlo ohľadom spôsobu, s akým 
treba čeliť názorovým rozdielom a hľadať 
«pravdu v láske» (Ef 4,15). Pripomína 

nám, že cirkevná metóda na rozriešenie 
konfliktov sa zakladá na dialógu spočívajú-
com v pozornom a trpezlivom načúvaní a v 
rozlišovaní uskutočnenom vo svetle Ducha. 
Je to v skutočnosti Duch Svätý, ktorý pomá-
ha prekonať uzavretosti a napätia a pracuje 
v srdciach, aby v pravde a dobre dospeli 
k jednote. Tento text nám pomáha porozu-
mieť synodalite. Je zaujímavé, ako píšu ten-
to list: apoštoli začínajú hovoriac: «Lebo 
Duch Svätý a my sme usúdili, že...»: Syno-
dalite je vlastná prítomnosť Ducha Svätého, 
ináč to nie je synodalita, ale hovorňa, parla-
ment, niečo iné...
Poprosme Pána, aby vo všetkých kresťa-
noch, obzvlášť v biskupoch a kňazoch, po-
silnil túžbu po spoločenstve a zodpoved-
nosť zaň. Nech nám pomáha žiť dialóg, 
načúvanie a stretnutie s bratmi vo viere i s 
tými vzdialenými, aby sme zakúsili a zjavili 
plodnosť Cirkvi, povolanej byť v každom 
čase «šťastnou matkou» mnohých detí 
(porov. Ž 113,9).“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mh, zk-
zdroj: radiovaticana
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