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a vyprosujú vám požehnanie i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia.

V Bratislave, 21. februára 2020
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MODLÍME SA ZA SLOVENSKO

šemohúci
Bože, na2020
príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätého Michala
V Bratislave,
21. februára

archanjela Ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby
sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvätnú hodnotu života každého človeka, neprípustnosť korupcie, rozkrádanie, klamstva a akékoľvek konania na
úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze
Krista nášho Pána. Amen.
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OKO ZA OKO A ZUB ZA ZUB!

ežiš povedal svojim učeníkom: „Počuli
ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a
zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po
pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu,
kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty,
nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s
ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba
niečo požičať.
Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať
budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za
tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli
synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad
zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú,
akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba
svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“
Mt 5, 38-48
„Oko za oko, zub za zub.“ To, že tento
princíp nazývame spravodlivosťou, je
pochopiteľné, ale je zarážajúce, ak nám
na ňom nepríde nič zvláštne. Zvláštne je
na ňom totiž toto: Povedzme, že jeden
človek zlomil druhému ruku. Úplne najželateľnejšia náprava situácie by bola zaiste uzdraviť zlomenú ruku. Ale keďže
toto nevieme, zlomíme ruku aj páchateľovi a nazveme to spravodlivosť. Aj taká-

to spravodlivosť má síce svoj zmysel, má
výchovný a výstražný charakter a pomáha tak zachovať v spoločnosti aký-taký
poriadok. Ale tomu prvému človeku to
nijako nepomôže. Po našom zjednaní
spravodlivosti tu máme namiesto jednej
zlomeniny dve.
Pred Kristovým príchodom ľudia nevedeli zjednať spravodlivosť iným spôsobom. Ale Kristus nám prišiel dať viac.
Prišiel nám dať spravodlivosť, ktorá nespôsobuje škodu vinníkovi, ale napráva
škodu poškodenému. Ukázal nám to na
vlastnom príklade. Nespravodlivosť, ktorú na ňom ľudia spáchali - úkladnú vraždu - nechce napraviť smrťou vrahov. On
chce spravodlivosť, ktorá vzkriesi zavraždeného a hriešnikov pohne k pokániu.
Túto spravodlivosť, ktorú Boh ukázal
vzkriesením Krista, chce darovať aj nám.
Výrok o láske k nepriateľom je zjavením,
šokujúcou novinkou. Predtým niečo také nebolo možné, ale teraz už áno. Nemusíme sa usilovať o nedokonalú spravodlivosť, ktorá spôsobí škodu
páchateľovi. Môžeme páchateľovi odpustiť a uchádzať sa tak o Božiu spravodlivosť, ktorá napraví to, v čom nám bolo
ublížené. Náš Boh dokáže aj mŕtvych
vzkriesiť k životu a tak neexistuje škoda,
ktorú by nevedel napraviť.
Pane, nechcem spravodlivosť, ktorá robí
zle tým, ktorí mi ublížili. Chcem spravodlivosť, ktorá uzdraví zranenia...
Zamyslenia

Liturgický prehľad (24. 2. – 1. 3.)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1 .NA POPOLCOVÚ STREDU JE PRÍSNY PÔST A ZDRŽIAVANIE SA MÄSITÉHO
POKRMU, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa
sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, pôst od jedla zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.
2. NA BUDÚCU NEDEĽU BUDE ZBIERKA NA KATOLÍCKU CHARITU.
SPIŠSKÁ BELÁ
1. KRÍŽOVÉ CESTY V PÔSTNOM OBDOBÍ
Pobožnosti Krížovej cesty budú vo štvrtok o 18:00 a v nedeľu o 15:00.
2. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v sobotu 29. 2. po rannej sv. omši prosíme skupinu č. 20.
ul. Slnečná: Ziburová č. 37, Gemzová č 16.
ul. Letná: Gemzová č. 19, Hotaryová č. 60, Mačeková č. 47a, Mačeková č. 47,
ul. Greisigerová: Rezničeková č. 19
3. Darovali na kostol: z krstu Sebastiána Madeju 40€, Bohuznámi darcovia 100€. Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. KRÍŽOVÉ CESTY V PÔSTNOM OBDOBÍ
Pobožnosti Krížovej cesty budú v piatok o 17:00 a v nedeľu o 14:00.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 29.2. prosíme tieto ženy:
Anna Fudalyová a Nikola Rybaková.
3. Darovali na kostol: z pohrebu † Michala Budzáka 50€. Pán Boh zaplať!
KRÍŽOVÁ VES
1. KRÍŽOVÉ CESTY V PÔSTNOM OBDOBÍ
Pobožnosti Krížovej cesty budú v piatok o 17:00 a v nedeľu o 14:00.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 29.2. prosíme tieto ženy:
Bernadeta Fedorová, č.d. 92, Mariana Šatalová , č.d. 95, Beáta Vinclerová, č.d. 98.

PÔSTNE OBDOBIE

P

opolcovou stredou začíname sláviť svätý
pôst (pôstne obdobie). Špeciálny čas
prípravy na slávenie najdôležitejších
sviatkov Cirkvi, sviatky Veľkej noci.
Srdcia si roztrhnite, nie šaty. (Joel 2:13) Tento čas pôstu nás pozýva najprv meniť svoje
srdcia, zmäkčovať naše tvrdé kamenné srdcia
a približovať sa každým dňom bližšie k Bohu.
Nemajú to byť šaty, výzor, niečo len také „navonok“. Má to byť srdce postupne menené
na obraz Krista, ktorý sám strávil čas pôstu
v samote na púšti.
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A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci.
Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia.
Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár,
aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec,
ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on
vidí aj v skrytosti. (Mt 6,16-18)Evanielium nás
nabáda nedávať každému najavo, ako veľmi sa
postíme – to nám neprinesie na našej duši nijaký úžitok. Náš pôst má byť v prvom rade
odrazom našej túžby tráviť čoraz viac času
v modlitbe s Bohom, a to sa má následne
odraziť aj v našom živote. Má byť vidieť, že
sa chceme dobre a zodpovedne pripraviť na
sviatky Pánovho zmŕtvychvstania, ktoré nie je
možné plnohodnotne prežiť bez nápravy nášho srdca. Preto je pôst tak potrebný a vzácny čas.
Pane Ježišu, v tomto čase pôstu chcem zo
všetkých síl pripraviť svoje srdce na dielo,
ktoré si pre mňa vydobyl na kríži...

LITURGICKÝ PREHĽAD

PO
24.2.

UT
25.2.

Pondelok 7. týždňa
v Cezročnom období

Utorok 7. týždňa
v Cezročnom období

Spišská Belá

18:30

Krížová Ves

17:30

Spišská Belá

18:30

Strážky

17:00

† Jozef a Alžbeta Bafia

Krížová Ves

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

6:30
Spišská Belá
ST
26.2.

POPOLCOVÁ
STREDA

Štvrtok
po Popolcovej strede

PIA

Piatok
po Popolcovej strede

28.2.

SO

Strážky

29.2.

Spišská Belá

Spišská Belá
Krížová Ves

Sobota
po Popolcovej strede

16:00
18:30

Krížová Ves
ŠT
27.2.

9:00

Spišská Belá

17:00

NE

PRVÁ

1.3.

PÔSTNA NEDEĽA

Krížová Ves

† Vladislav, Agnesa

† Emil, Alžbeta, Alojz, Andrej
ž. Peter

ž. Anna s rod.

† Helena a Rudolf Mareš

17:30
19:30

sv. omša v pastoračnom centre

18:30
6:30

za † členov Ružencového bratstva
† Bernard a Jakub Prypoň s rod.
† Ľudmila a Ladislav

18:30 D † Veronika s rod.
17:30
6:30
18:30

9:00
10:30
18:30

Strážky

† Jozef a Michal Svitana

† František (otec a syn)

7:30
Spišská Belá

† Sebastián a Mária Prypoň

9:00

ž. František
† Ján

ž. František (80 rokov) s rod.

† Dušan, Žofia, František, Margita
† Pavlína, Ján, Jozef, Ondrej
ž. Ján Michlík

† Ján a Margita

10:00

ž. Jozef a Anna s rod.

10:30

sv. omša v pastoračnom centre

† Mária a Ján Šoltés

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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