pokračovanie z druhej strany
je na niekoľko dní. Jeho pobyt vo Filipách
charakterizujú tri dôležité udalosti, počas
troch dní:
1. Evanjelizácia a krst Lýdie a jej rodiny; 2.
uväznenie, ktoré podstupuje spolu so Sílasom, po tom, ako vykonal exorcizmus na
otrokyni vykorisťovanej svojimi pánmi; 3.
obrátenie a krst svojho žalárnika aj s rodinou. Pozrime sa na tieto tri udalosti v živote Pavla.
Moc Evanjelia smeruje predovšetkým k
ženám vo Filipách, osobitne k Lýdii, predavačke purpuru, z mesta Tyatiry, veriacej v Boha, ktorej Pán otvára srdce, «aby
pozorne sledovala, čo Pavol hovorí» (Sk
16, 14).
Lýdia prijíma Krista, prijíma krst spolu so
svojou rodinou a prijíma tých, ktorí patria
Kristovi, hostiac Pavla a Sílasa vo svojom
dome. Tu máme svedectvo o tom, ako kresťanstvo dorazilo do Európy: začiatok procesu inkulturácie, ktorý trvá ešte aj dnes. Dorazilo z Macedónie.
Po vrelosti zakúsenej v Lýdiinom dome, sú
Pavol a Sílas neskôr konfrontovaní s tvrdosťou väzenia: prechádzajú od útechy tohto
obrátenia Lýdie a jej rodiny k neúteche väzenia, kde boli uvrhnutí za to, že oslobodili
v Ježišovom mene «akúsi dievčinu, ktorá
mala vešteckého ducha a veštením prinášala
svojim pánom veľký zisk» (Sk 16,16). Jej
páni vďaka nej veľa zarábali, táto úbohá otrokyňa veštila. Veštila budúcnosť, čítala
z rúk – ako hovorí jedna pieseň: „Cigánka,
vezmi túto ruku“ – a za to jej ľudia platili.
Aj dnes, drahí bratia a sestry, existujú ľudia, ktorí na toto dávajú peniaze. Pamätám
si, že v mojej diecéze, v jednom veľmi veľkom parku, bolo viac než 60 stolíkov, kde
sedeli veštci a veštice, ktorí ti čítali z ruky.
A ľudia týmto veciam verili! A platili im.
A toto sa dialo aj v časoch sv. Pavla. Jej páni za odvetu obžalovali Pavla a predviedli
apoštolov pred súd s obvinením, že narušujú verejný poriadok.

Čo sa však nestalo? Pavol je vo väzení a počas tohto uväznenia sa udeje jedna prekvapujúca vec. Je v neúteche, no namiesto ponosovania sa Pavol a Sílas spievajú
chválospevy Bohu, a táto chvála uvoľňuje
moc, ktorá ich oslobodzuje: počas modlitby
zemetrasenie zakymáca základmi žalára,
dvere sa otvárajú a všetkým sa uvoľňujú putá (porov. Sk 16,25-26). Tak, ako modlitba
Turíc, aj táto modlitba v žalári vyvoláva zázračné účinky.
Žalárnik, mysliac si, že väzni sa rozutekali,
chcel spáchať samovraždu, pretože strážnici
platili vlastným životom, ak nejaký väzeň
ušiel. Avšak Pavol naňho kričí: «Neubližuj
si, lebo sme tu všetci!» (Sk 16, 27-28). Ten
sa ho teda pýta: «Čo mám robiť, aby som
bol spasený?» (v. 30). Odpoveďou je: «Ver
v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj
dom» (v. 31).
V tomto momente nastane zmena:
uprostred noci žalárnik počúva Pánovo slovo spolu so svojou rodinou, prijíma apoštolov, vymýva ich rany – pretože boli palicovaní – a spoločne so svojou rodinou prijíma
krst. Potom, «radujúc sa s celým svojím domom, že uveril Bohu» (v. 34), prestiera stôl
a pozýva Pavla a Sílasa, aby s nimi zostali.
Je to moment útechy! Uprostred noci tohto
anonymného žalárnika žiari Kristovo svetlo
a víťazí nad temnotami: putá srdca padajú
a v ňom i v jeho rodinných príslušníkoch sa
rodí radosť, akú ešte nezažili.
Takto Duch Svätý koná misiu: od začiatku,
počnúc od Turíc, je to on, kto je protagonistom misie. A vedie nás vpred, je treba byť
vernými povolaniu, ku ktorému nás Duch
Svätý vedie. Aby sme niesli Evanjelium.
Vyprosujme si dnes aj my od Ducha Svätého otvorené srdce, vnímavé na Boha a pohostinné voči bratom, ako bolo to Lýdiino, a
smelú vieru, akou bola tá Pavlova a Sílasova,
a aj otvorenosť srdca, akú mal žalárnik, ktorý sa nechal dotknúť Duchom Svätým.
(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, jbzdroj: radiovaticana
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JEŽIŠU, KRÁĽ,TÚŽIM TI PATRIŤ
TERAZ A POTOM AJ VO VEČNOSTI.

my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si
skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“
Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na
mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“
On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti:
Dnes budeš so mnou v raji.“
Lk 23, 35b-43

P

oprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: „Iných zachraňoval,
nech zachráni aj seba, ak je Boží
Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci
sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak si
židovský kráľ!“
Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“
A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa
mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba
i nás!“
Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš
Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže

Posledná Ježišova veta, uistenie lotrovi na
kríži, ma veľmi oslovila. Ježiš tesne pred
svojou smrťou „rieši“ situáciu lotra, ktorý
sa rozhodol uveriť mu v poslednej chvíli života. Jediné moje odvážne rozhodnutie
pre Krista môže v istej chvíli zmeniť môj
život. Ten dočasný, ale aj ten večný. Bránim sa rozhodnúť teraz, v tejto chvíli pre
Krista? Čo mi bráni prosiť ho, aby kraľoval
v mojom srdci, v mojom živote, v mojich
myšlienkach, slovách a v skutkoch? Ježišu,
spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho
kráľovstva. Aké uchvacujúce a povzbudivé
pre mňa, že lotor objavil v Ježišovi kráľa, a
to nie po nejakom víťaznom či triumfálnom zážitku, ale v hlbokom ponížení, pribitého na kríži. Čo poviem ja Ježišovi? Kto
kraľuje v tejto chvíli v mojom srdci? Je tam
miesto určené pre Ježiša?
Dnešný deň mi Boh dáva pozvanie usilovať
sa o večnosť, o život s Ním v nebi! Či sa už
rozhodnem v jedinom okamihu pre neho,
alebo rozhodnutie prežívam postupne, pomaly, najdôležitejšie je, že som sa pre život
s Ním a pre Neho rozhodol a nechám sa
Ním viesť až do večnosti.
Zamyslenia

Liturgický prehľad (25. 11. – 1. 12. 2019)

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

SPIŠSKÁ BELÁ
1.Končí sa cezročné obdobie, v sobotu 30.11.2019 začíname advent, v sobotu pri večernej sv. omši bude požehnanie adventných vencov.
2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.
3. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v sobotu 30. 11. po rannej sv. omši prosíme skupinu č. 7.
ul. 1. mája : Škvareková č. 18, Monková č. 10, Rezničáková č. 14, Bolešová č. 43,
Zubalová č .45, Münichová č. 9,Konkoľová č. 49.
4. Darovali na kostol: novomanželia Daniel a Soňa 100€, novomanželia Matúš a Veronika 100€,
novomanželia Slavomír a Kristína 50€. Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Na prvú adventnú nedeľu o 9:00. Pri sv. omši bude požehnanie adventných vencov.
2. Upratovanie kostola v sobotu 30. 11. prosíme tieto ženy: Žofia Majerčáková a Agnesa
Tetemonteová.
KRÍŽOVÁ VES
1. Na prvú adventnú nedeľu o 10:00. Pri sv. omši bude požehnanie adventných vencov.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 30.11. prosíme tieto ženy:
Eva Voláthová, č. d. 153, Marta Geletková, č.d. 158, Lucia Šatalová, č.d.245.
Darovali na kostol: z krstu Anny Neupauerovej 20 €, z pohrebu † Viery Legutkovej 50€,
Edita Krempaská 50 €. Pán Boh zaplať!

LITURGICKÝ PREHĽAD

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

PO
25.11.

UT
26.11.

ST

Sv. Kataríny
Alexandrijskej,
panny a mučenice
Ľubovoľná spomienka

Utorok 34. týždňa
v Cezročnom období

27.11.

Streda 34. týždňa
v Cezročnom období

ŠT
28.11.

Štvrtok 34. týždňa
v Cezročnom období

Spišská Belá

18:30

Krížová Ves

17:30

Spišská Belá

18:30

Strážky

17:00

Krížová Ves

17:30

Spišská Belá

18:30

Krížová Ves

17:30 D

Spišská Belá

18:30

Strážky

17:00

KATECHÉZA O SKUTKOCH APOŠTOLOV (14)

KRESŤANSKÁ VIERA PRICHÁDZA DO EURÓPY

Na úvod zaznel úryvok zo Skutkov apoštolov:
«Pavol mal v noci videnie. Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám!“ Hneď ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska,
presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium» (Sk 16, 9-10).
rahí bratia a sestry, dobrý deň!
Čítajúc Skutky apoštolov, vidíme, ako je Duch Svätý protagonistom misie Cirkvi: to on vedie
evanjelizátorov, ukazujúc im cestu, ktorou
majú ísť. Vidíme to jasne vo chvíli, keď apoštol Pavol, keď dorazil do Troady, dostal videnie. Istý Macedónec ho prosí: «Prejdi do
Macedónska a pomôž nám!» (Sk 16,9).
Ľud Severného Macedónska je na toto hrdý,
že Pavol dostal povolanie, aby tam hlásal Ježiša Krista. Dobre si spomínam na ten milý
ľud, ktorý ma prijal s veľkou vrúcnosťou:
nech si uchovávajú túto vieru, ktorú im hlásal Pavol!
Apoštol neváha a odchádza do Macedónie,
v istote, že to sám Boh ho takto posiela.
A dostáva sa do Filíp, rímskej «kolónie»
(Sk 16,12) ležiacej na ceste Via Egnatia, aby
ohlasoval Evanjelium. Pavol sa tam zastavupokračovanie na zadnej strany

D
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PIA
29.11.

SO
30.11.

Piatok 34. týždňa
v Cezročnom období

Spišská Belá
Krížová Ves

SV. ONDREJA,
APOŠTOLA
Sviatok

Večernou sv. omšou
začíname advent

6:30

† Jolana a František

sv. omša v pastoračnom centre
ž. Miroslav Bočkai

ž. Eva Pisarčíková
† Anna a Ján

† Júlia a Ondrej s rod.

18:30

† Ján Britaňák

† Pavel Kraus s rod.

POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV

Spišská Belá
NE

† Marianna (výročná)

17:30

7:30

1.12.

† Michal a Anna Pavličková s rod.

18:30 D † Margita a Ondrej, Žofia a Ondrej
6:30

Spišská Belá

† Emil, Anna, Oľga

PRVÁ ADVENTNÁ
NEDEĽA

9:00
10:30
18:30

Strážky
Krížová Ves

9:00
10:00
10:30

za veriacich

ž. Mária Polovcová

† Jaroslav Britaňák
† Margita a Rudolf
† Eduard

† Jakub, Lena a Anna

sv. omša v pastoračnom centre

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.
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