pokračovanie z titulnej strany
6. Je zvykom vkladať do našich betlehemských jaslí mnoho symbolických postáv.
Po prvé, sú tam žobráci a iní, ktorí poznajú
len bohatstvo srdca. Oni tiež majú právo
prísť bližšie k Dieťaťu Ježišovi. Nik ich nemôže vyhnať alebo poslať preč od kolísky
– takej provizórnej, že chudobní sa tu cítia
celkom ako doma. Naozaj, chudobní sú
privilegovanou súčasťou tohto tajomstva;
často sú tými prvými, ktorí spoznávajú
Božiu prítomnosť v našom strede.
Prítomnosť chudobných a ponížených v
betlehemských jasliach nám pripomína,
že Boh sa stal človekom kvôli tým, ktorí
najviac pociťujú potrebu jeho lásky a ktorí
ho prosia, aby sa k nim priblížil. Ježiš
„tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11,29) sa
narodil v chudobe a viedol jednoduchý život, aby nás naučil spoznať to, čo je podstatné, a podľa toho aj konať. Betlehemské
jasle nás jasne učia, že sa nemôžeme nechať oklamať bohatstvom a prchavými
sľubmi šťastia. V pozadí vidíme Herodesov palác, zatvorený a hluchý k radostnej
zvesti.
Narodením v jasliach sám Boh začína jedinú skutočnú revolúciu, ktorá môže dať nádej a dôstojnosť vydedeným a odvrhnutým: revolúciu lásky, revolúciu nežnosti. Z
jaslí Ježiš ohlasuje, miernym, ale mocným
spôsobom potrebu zdieľania s chudobnými ako cestu k ľudskejšiemu a čoraz bratskejšiemu svetu, v ktorom nik nie je vylúčený či marginalizovaný.
Deti – ale aj dospelí! - často s radosťou
pridávajú do betlehemských jaslí iné postavy, ktoré nemajú žiadnu zrejmú spojitosť s rozprávaním evanjelia. Avšak - každý
svojím vlastným spôsobom - tieto najrôznejšie dodatky ukazujú, že v novom svete,
inaugurovanom Ježišom, je priestor pre
všetko, čo je skutočne ľudské a pre všetky
Božie stvorenia. Od pastiera po kováča,
od pekára po hudobníkov, od žien, ktoré

nosia džbány vody, po deti, ktoré sa hrajú:
toto všetko rozpráva o každodennej svätosti; o radosti z robenia obyčajných vecí
neobyčajným spôsobom, ktorý sa rodí
vždy vtedy, keď s nami Ježiš zdieľa svoj
božský život.
7. Postupne prichádzame k jaskyni, kde
nachádzame postavy Márie a Jozefa. Mária je matka, ktorá kontempluje svoje dieťa a ukazuje ho všetkým návštevníkom.
Postava Márie nás vedie k uvažovaniu nad
veľkým tajomstvom, ktoré túto mladú ženu obklopilo, keď Boh zaklopal na dvere
jej nepoškvrneného srdca. Mária odpovedala v úplnej poslušnosti posolstvu anjela,
ktorý ju požiadal, aby sa stala Matkou Boha. Jej slová „Hľa, služobnica Pána; nech
sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38)
nám všetkým ukazujú ako sa zrieknuť seba
samých vo viere v Božiu vôľu. Skrze toto
„fiat“ sa Mária stala Matkou Božieho Syna, zatiaľ čo nestratila, ale vďaka nemu posvätila svoje panenstvo. V nej vidíme Matku Boha, ktorá si svojho Syna nenecháva
len pre seba, ale pozýva každého, aby poslúchol jeho slovo a podľa neho aj žil (porov. Jn 2,5).
Po Máriinom boku, ako ochranca Dieťaťa
i jeho Matky, stojí svätý Jozef. Je zvyčajne
zobrazený s palicou v ruke, alebo ako drží
lampu. Svätý Jozef hrá dôležitú úlohu v živote Ježiša a Márie. Je strážcom, ktorý neúnavne chráni svoju rodinu. Keď ho Boh
varoval pred Herodesovou hrozbou, nezaváhal, vyrazil a utiekol do Egypta (porov.
Mt 2,13-15). A keď nebezpečenstvo pominulo, priviedol rodinu späť do Nazareta, kde bol prvým učiteľom Ježiša, ešte ako
chlapca a potom mladého muža. Jozef
uchovával vo svojom srdci veľké tajomstvo obklopujúce Ježiša a Máriu, jeho nevestu; ako človek spravodlivý, zveroval sa
vždy do Božej vôle, a podľa nej aj žil.
Závrečná časť v budúcom čísle.
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pokračovanie z minulého týždňa
4. Teraz by som sa rád zamyslel nad rozličnými prvkami betlehemských jaslí,
aby sme docenili ich hlbší význam. Po
prvé, je tu pozadie hviezdami posiateho
neba, ponoreného do tmy a ticha noci.
Znázorňujeme to nielen kvôli vernosti
rozprávaniu evanjelií, ale aj pre jeho
symbolickú hodnotu. Môžeme pomyslieť na všetky tie chvíle v našich životoch, keď sme zažili temnotu noci.
Avšak ani vtedy nás Boh neopúšťa, ale je
tu, aby odpovedal na kľúčové otázky o
zmysle života. Kto som? Odkiaľ pochádzam? Prečo som sa narodil v tomto čase dejín? Prečo milujem? Prečo trpím?
Prečo zomriem? Boh sa stal človekom,
aby odpovedal na tieto otázky. Jeho blízkosť prináša svetlo tam, kde je tma a
ukazuje cestu tým, čo bývajú v tôni utrpenia (porov. Lk 1,79).
Krajina, ktorá je súčasťou betlehemských jaslí, si tiež zaslúži pozornosť.
Často sú v nej aj ruiny starých domov
alebo budov, ktoré v niektorých prípadoch nahrádzajú betlehemskú jaskyňu a
stávajú sa domovom pre Svätú rodinu.
Zdá sa, že tieto ruiny sú inšpirované
Zlatou Legendou z trinásteho storočia
od dominikána Jakuba de Voragine, ktorá rozpráva o pohanskej viere, že Chrám
Mieru v Ríme sa zrúti, keď Panna porodí. Viac než čokoľvek, ruiny sú viditeľným znakom padlého ľudstva - všetkého, čo nevyhnutne padá do r uín,

podlieha skaze a prináša sklamanie. Toto scénické prostredie nám hovorí, že
Ježiš je novosťou uprostred starnúceho
sveta, že prišiel preto, aby uzdravil a
znovu vybudoval, obnovil svet i naše životy v ich pôvodnej kráse.
5. S akým dojatím by sme mali aranžovať vrchy, prúdy, ovce a pastierov v betlehemských jasliach! A keď tak robíme,
pripomína nám to, čo predpovedali proroci: že všetko stvorenie sa teší z príchodu Mesiáša. Anjeli a hviezda sú znakom
toho, že aj my sme povolaní vybrať sa do
jaskyne a uctiť si Pána.
„Poďme teda do Betlehema a pozrime,
čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán“ (Lk
2,15). Takto sa spolu zhovárajú pastieri
po tom, čo im anjeli priniesli zvesť. Z
týchto jednoduchých slov sa vynára
krásne poučenie. Na rozdiel od množstva iných ľudí, zaujatých mnohými vecami, pastieri sa stávajú prvými, ktorí
uvidia najdôležitejšiu skutočnosť zo
všetkých: dar spásy. Práve ponížení a
chudobní vítajú udalosť vtelenia. Pastieri odpovedajú Bohu, ktorý prichádza,
aby sa s nami stretol v Dieťati Ježišovi tak, že mu idú v ústrety s láskou, vďačnosťou a úctou. Vďaka Ježišovi toto
stretnutie medzi Bohom a jeho deťmi
dáva zrod nášmu náboženstvu, a jemu
vďačíme za jeho jedinečnú krásu, tak
nádherne zrejmú v betlehemských
jasliach.
pokračovanie na zadnej strane

Liturgický prehľad (16. 12. – 22. 12. 2019)
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SPIŠSKÁ BELÁ
1. KU CHORÝM V SPIŠSKEJ BELEJ, KTORÍ SI NAHLÁSIA ADRESY V SAKRESTII,
PÔJDEME VO ŠTVRTOK RÁNO OD 8:00.
1. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v sobotu 21. 12. po rannej sv. omši prosíme skupinu č. 10.
ul. L. Novomeského : Grandová č. 2, Lacková č. 7, Gancarčíková č. 13, Pacigová č. 15,
Maťašová č. 21, Pisarčíková č. 25,
2. Darovali na kostol: z krstu Dominika Rušina 50€, z krstu Lucasa Oháleka 20€, z pohrebu
†Alfréda Hlaváča 100€, z pohrebu †Jána Štefaniaka 50€, Bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Upratovanie kostola v sobotu 21. 12. prosíme tieto ženy: Mária a Emília Kovalčíková,
Marta Alexyová, Monika Maniaková, Anna Galiková a Katarína Matfiaková.
KRÍŽOVÁ VES
1. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 21.12. prosíme tieto ženy:
Denisa Vengliková, č.d. 17, Anna Marušinská, č.d. 18, Slávka Kozubová, č.d. 25.
Spišská Belá

SV. SPOVEĎ PRED VIANOCAMI
nedeľa 22. decembra

14:00 – 18:00

Strážky

utorok 17. december

16:00 – 17:00

Krížová Ves

streda 18. december
piatok 20. december
nedeľa 22. decembra

16:30 – 17:30
11:00 – 12:00
18:30 – 19:30

Pastoračné centrum

LITURGICKÝ PREHĽAD

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

PO
16.12.

Pondelok
po 3. adventnej nedeli

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá

UT
17.12.

ST

Utorok
po 3. adventnej nedeli

18.12.

Streda
po 3. adventnej nedeli

ŠT
19.12.

Štvrtok
po 3. adventnej nedeli

J

Zdá sa, že Ježiš robil mnohé veci, ktoré sám
Ján neočakával, preto za ním poslal poslov,
aby sa uistil, že Ježiš je ten, „čo má prísť“.
Uzdravoval ľudí, venoval sa skutkom milosrdenstva i súcitu a to bolo niečo „nové“, nové
znamenie Božieho kráľovstva prichádzajúceho na tento svet. Veľakrát som prekvapený,
ako zázračne a novým spôsobom Boh koná
v mojom živote, ale aj v životoch ľudí, s ktorými prichádzam do kontaktu. Denne sa
presviedčam o tom, že Božie cesty nie sú
ľudskými cestami. Preto by som mal byť vnímavý na „znamenia časov“ a prijať vo svojom vnútri to, že Bohu neprekážajú nové veci, lebo on sám ma uisťuje skrze proroka
Izaiáša, že rád robí „nové veci“: Odteraz ti
zvestujem veci nové a veci skryté, o ktorých
nevieš.(Iz 48,6) Ak som si doteraz myslel, že
si vystačím so svojou doterajšou zvykovou
vierou, že nemám čo vo svojich myšlienkach, slovách a v skutkoch zmeniť a zdokonaliť, tak to je omyl, ktorý chcem už počas
Adventu zmeniť a napraviť.
Zamyslenia

PIA

SO
21.12.

Piatok
po 3. adventnej nedeli

18:30

Krížová Ves

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá
Krížová Ves

Sobota
po 3. adventnej nedeli

6:30

Spišská Belá

Spišská Belá
22.12.

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ
NEDEĽA

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

Krížová Ves

† Martin

ž. Daniela Pirožeková
† František Kuruc (výročná)
† Mária Bohorová

† Jana, Matúš, Helena a Milan

18:30 D ž. Ondrej Ferencko
12:00
6:30
18:30

9:00
10:30
18:30

Strážky

ž. Sláva, Peter a Adam

6:30

7:30

NE

† Peter a Dávid Rezničák

17:00

Strážky

20.12.

17:30

† Anna Bekešová

Strážky

PANE, ĎAKUJEM TI, ŽE MI PONÚKAŠ ČAS NA ZMENU ŽIVOTA.

án bol v žalári. Keď počul o Kristových
skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť,
alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete
a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A
blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“
Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť?
Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli
vidieť? Človeka oblečeného do jemných
šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v
kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako
proroka! Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, ja
posielam svojho posla pred tvojou tvárou a
on pripraví cestu pred tebou.‘
Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve
menší, je väčší ako on.“
Mt 11, 2-11
2

18:30

ž. Ján a Mária s rod.

† Anna a Rudolf Krempaský

Krížová Ves

Okrem toho SPOVEDÁME VŽDY POL HODINU PRED KAŽDOU SV. OMŠOU.

6:30

9:00

† Paulína Špesová s rod.
† Andrej Just

† František Bekeš s rod.
za veriacich

ž. Eduard Kuna

† Štefan, Anna, Zuzana

† Jozef a Mária, Jozef (kňaz)

10:00

† Milan

19:30

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.
v prvú sobotu mesiaca: po rannej sv. omši bude pobožnosť fatimskej soboty.

