PANE, TU SOM! VYČERPANÝ, VYSTRESOVA
NÝ, CHORÝ, ALE CELÝ TVOJ.

meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z
hriechov.“
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán
povedal ústami proroka: „Hľa, panna
počne a porodí syna a dajú mu meno
Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s
nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako
mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju
manželku.
Mt 1, 18-24
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Jozef, syn Dávidov, neboj sa... Toto uistenie zo strany Boha urobilo Jozefa veľmi
silným. Keď prežívam niečo ťažké, keď sa
cítim osamotený, keď ma prepadá neskutočný strach a obavy, a vtedy mi niekto
povie v úprimnosti srdca: Neboj sa, som
s tebou! Budem ti neustále nablízku!, to
ma nielen poteší, ale to upokojí celé moje
vnútro.

S

narodením Ježiša Krista to bolo
takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako
by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a
nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne
Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z
Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu

... prijať Máriu, svoju manželku, lebo to,
čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.
Uveriť týmto slovám, prijať Bohom ponúkaný plán, si vyžadovalo veľa Jozefovej
poslušnosti a pokory. Dá sa povedať, že
Jozef uveril, z ľudského pohľadu, v niečo
neuveriteľné, pretože bol s ním Boh. Ježiš
je nám ľuďom neustále „k dispozícii“. Boh
je s nami! Boh uprostred nás mi dnes hovorí: Neboj sa! Som stále s tebou! Vo
chvíľach, keď prežívam radosť a chcel by
som, aby nikdy neskončila i v zložitých
životných skúškach si túžim opakovať toto Ježišove uistenie: Som s tebou! Boh je
nablízku! Keď sa mi zdá, že zlyhávam ako
rodič, keď si dlho neviem nájsť prácu, keď
sa trápim celé roky s naviazanosťami a
zlozvykmi a neviem ako ďalej, je tu Ježiš!
Hovorí: Neboj sa, ja ti pomôžem!
Zamyslenia
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8. Keď na Vianoce vložíme postavičku
Dieťaťa Ježiša do jasieľ, betlehem zrazu ožije. Boh sa zjavuje ako dieťa, ktoré
môžeme zobrať do rúk. Pod slabosťou a
krehkosťou ukrýva svoju moc, ktorá
tvorí a premieňa všetky veci. Zdá sa to
nemožné, a predsa je to tak: v Ježišovi
bol Boh Dieťaťom, a týmto spôsobom
chcel odhaliť veľkosť svojej lásky: úsmevom a otvorením náručia pre všetkých.

Narodenie dieťaťa vzbudzuje radosť a
údiv; kladie pred nás veľké tajomstvo
života. Keď vidíme žiarivé oči mladého
páru, ktorý pozerá na svoje novonarodené dieťa, môžeme pochopiť pocity
Márie a Jozefa, ktorí, keď pozerali na
Dieťa Ježiša, cítili Božiu prítomnosť vo
svojich životoch.
„Zjavil sa život“ (1 Jn 1,2). Týmito slovami apoštol Ján zhŕňa tajomstvo vtelenia. Jasle nám umožňujú, aby sme videli
a dotkli sa tejto jedinečnej a s ničím neporovnateľnej udalosti, ktorá zmenila
kurz dejín, takže čas odvtedy rátame
buď pred, alebo po narodení Krista.
Božie cesty sú ohromujúce, lebo sa zdá
nemožné, že by sa mal vzdať svojej slávy
a stať sa človekom – ako jeden z nás. Na
naše veľké prekvapenie vidíme, že Boh
robí presne to, čo robíme my: spí, prijíma mlieko od svojej matky, plače a hrá
sa ako každé iné dieťa! Ako vždy, Boh
nás privádza do údivu. Je nepredvídateľný; neustále robí to, čo my najmenej
očakávame. Betlehemské jasle ukazujú
Boha ako prišiel na náš svet, ale zároveň
nás privádza k uvažovaniu nad tým, ako
je náš život súčasťou samotného života
Boha. Pozýva nás stať sa jeho učeníkmi,
ak chceme dosiahnuť najpodstatnejší
zmysel život.
9. Keď sa blíži sviatok Zjavenia Pána,
vkladáme do vianočných jaslí postavy
troch kráľov. Pozorujúc hviezdu, títo
mudrci od východu vyrážajú do Betlepokračovanie na druhej strane

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

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

Betlehemské svetlo si môžete zobrať z farského kostola na Štedrý deň od 9:00 do 12:00.
SPIŠSKÁ BELÁ
1. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v sobotu 28. 12. po rannej sv. omši prosíme skupinu č. 11.
ul.L. Novomeského: Vojčíková č. 33, Krempaská č. 35, Grigerová č. 37, Ovčáková č. 41,
Dlubačová č. 43, Krempaská č. 49
STRÁŽKY
1. Upratovanie kostola v sobotu 28. 12. prosíme tieto ženy: Danka Petriľaková a Anna Budzáková.
KRÍŽOVÁ VES
1. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 28.12. prosíme tieto ženy:
Iveta Grivalská, č.d. 25, Martina Venglarčíková, č.d. 273, Andrea a Laura Maláková, č.d. 26.
pokračovanie z titulnej strany
hema, aby našli Ježiša a ponúkli mu svoje
dary: zlato, kadidlo a myrhu. Tieto vzácne dary majú alegorický význam: zlato
vzdáva úctu kráľovskému majestátu Ježiša, kadidlo vyjadruje úctu jeho božstvu a
myrha jeho posvätenej ľudskosti, ktorá
mala zakúsiť smrť a pochovanie.
Keď rozmýšľame nad týmto aspektom
betlehemských jaslí, sme pozvaní uvažovať nad zodpovednosťou každého kresťana hlásať evanjelium. Každý z nás je povolaný prinášať dobrú zvesť všetkým,
svedčiť našimi praktickými skutkami milosrdenstva o radosti poznania Ježiša a
jeho lásky.
Mudrci nás učia, že ľudia môžu prísť ku
Kristovi po veľmi dlhej ceste. Bohatí muži, mudrci zďaleka, túžiaci po nekonečne,
vydávajú sa na dlhú a nebezpečnú cestu,
ktorá ich privedie do Betlehema (porov.
Mt 2,1-12). V prítomnosti Kráľovského
Dieťaťa ich premôže veľká radosť. Nie sú
pohoršení z chudobného prostredia, ale
okamžite padajú na kolená, aby sa Dieťaťu poklonili. Kľačiac pred ním chápu, že
Boh, ktorý najvyššou múdrosťou určuje
kurz hviezd, takisto určuje kurz dejín:
ponižuje mocných a povyšuje ponížených. Po svojom návrate domov iste povedali mnohým o tomto úžasnom
stretnutí s Mesiášom, a tak začali šírenie
evanjelia medzi národmi.
10. Keď stojíme pred vianočnými jasľami, pripomína nám to čas, keď sme boli
deťmi, a nadšene sme očakávali ich stavanie. Vďaka týmto spomienkam si viac
uvedomujeme vzácny dar, ktorý sme do2

stali od tých, čo nám odovzdali vieru.
Zároveň nám to pripomína našu povinnosť podeliť sa o tú istú skúsenosť s našimi deťmi a vnúčatami. Nezáleží na tom,
ako je scéna Narodenia naaranžovaná:
môže byť vždy tá istá alebo sa môže každý rok aj meniť. Záleží na tom, aby prehovorila do našich životov. Nech sú kdekoľvek, nech majú akúkoľvek formu,
vianočné jasličky nám hovoria o láske
Boha; toho Boha, ktorý sa stal človekom,
aby nám dal vedieť, aký je blízky každému mužovi, žene a dieťaťu, bez ohľadu
na ich situáciu.
Drahí bratia a sestry, vianočné jasličky
sú súčasťou vzácneho, ale aj náročného procesu odovzdávania viery. Počnúc v detstve, a potom v každom období nášho života, nás učia
kontemplovať Ježiša, prežívať Božiu
lásku k nám, cítiť a veriť, že Boh je s
nami a že my sme s ním, jeho deti, bratia a sestry, všetci - vďaka tomu Dieťaťu, ktoré je Synom Boha a Synom Panny Márie. A uvedomujeme si, že v tomto
poznaní nachádzame skutočné šťastie.
Ako svätý František, otvorme svoje srdcia tejto jednoduchej milosti, aby z nášho údivu povstala skromná modlitba:
modlitba vďakyvzdania Bohu, ktorý
chcel s nami zdieľať svoje všetko, aby nás
nikdy nenechal samých.
Dané v Grecciu vo Svätyni Narodenia
1. decembra roku 2019, v siedmom roku
môjho pontifikátu.

LITURGICKÝ PREHĽAD
PO
23.12.

UT
24.12.

ST
25.12.

Pondelok
po 4. adventnej nedeli

Spišská Belá

Utorok
po 4. adventnej nedeli

Spišská Belá

Vigília slávnosti
Narodenia Pána

NARODENIE PÁNA
Slávnosť

Krížová Ves

Strážky
Krížová Ves

Spišská Belá
Strážky
Krížová Ves

ŠT
26.12.

SV. ŠTEFANA,
PRVÉHO MUČENÍKA
Sviatok

Spišská Belá
Strážky
Krížová Ves

PIA
27.12.
SO
28.12.

SV. JÁNA, APOŠTOLA
A EVANJELISTU
Sviatok
SV. NEVINIATOK,
MUČENÍKOV
Sviatok

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá
Krížová Ves

PRVÁ NEDEĽA PO
Spišská Belá
NARODENÍ PÁNA
NE
SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA,
29.12.
MÁRIE A JOZEFA
Strážky
Sviatok
Krížová Ves

6:30
18:30
8:00
6:30
16:00
24:00
22:00
24:00
24:00
7:30
9:00
10:30
18:30
9:00
10:00
10:30

ž. Vincent Krempaský (70 rokov)
† Jozef Pisarčík
† Lýdia
sv. omša v pastoračnom centre
† Štefan a Mária Beler
za veriacich

ž. Mária (70 rokov)
† Helena Sopková
sv. omša v pastoračnom centre

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

† Štefan, Katarína a Ján

6:30
18:30
17:30

ž. Štefan a Mária Koščák
† Stanislav a Anna Monka
† Katarína, Ján a František

6:30
18:30
8:00
7:30
9:00
10:30
18:30
9:00
10:00
10:30

† František

† Jozef, Štefan s rod.
† Mária a František Pudziš

sv. omša v pastoračnom centre

† Irena, Ján, Anna a Ján Bachleda
† Mária a Ondrej Budziňak
† Anna Bekešová
ž. Anna (70 rokov) s rod.
† Štefan, Jozef, Viera a Jozef
za veriacich
† Ružena
za rodiny našej farnosti
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.
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