PANE, ĎAKUJEM TI,
ŽE MÁŠ SO MNOU NESMIERNU TRPEZLIVOSŤ.

K

eď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa,
odobral sa odtiaľ loďkou na pusté
miesto do samoty. Ale zástupy sa o
tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď
vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad
nimi a uzdravoval im chorých.
A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci
a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do
dedín kúpiť si jedlo.“
Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“
Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päť
chlebov a dve ryby.“
On povedal: „Prineste mi ich sem!“
Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na
trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol
oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával
učeníkom a učeníci zástupom.
Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali
dvanásť plných košov zvyšných odrobín. A
tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem
žien a detí.
(Mt 14, 13 – 21)

Toto stretnutie Ježiša s veľkým zástupom
muselo byť výnimočné, lebo sa zvečerilo
a jedlo nikomu nechýbalo. Učeníci navrhujú rozpustiť zástupy, aby si sami išli kúpiť niečo na jedenie. Bezstarostné riešenie. Ježiš ich prekvapuje konštatovaním:
Vy im dajte jesť! Ježiš chcel zázrakom obdarovať prítomných ľudí preto, že trávili
čas s ním a usilovali sa prijať nové posolstvo lásky a dobra. Práve dnešné evanjelium ponúka obraz nekonečného bohatstva nášho Boha, s ktorým sa túži podeliť
s nami ľuďmi.
Tak koná môj Boh! Ak sa ocitnem v núdzi, on mi pomôže. Nenechá ma „napospas osudu“. Vedomie, že sa o mňa stará
taký štedrý, láskavý a veľkodušný nebeský Otec ma napĺňa zvláštnou radosťou a
nesmiernym šťastím. Dnes sa pokúsim
prežiť deň s vedomím veľ kej hrdosti a
šťastia, že som kresťan, ktorý má tak starostlivého Otca. O svoje šťastie sa pokúsim s niekým podeliť.
Zamyslenia+
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PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY

orciunkula je zaužívaný názov kostolíka Panny Marie Anjelskej (alebo Panny Márie, Kráľovnej anjelov), ktorý je považovaný za centrum
Františkánskeho rádu. Oficiálny názov
kaplnky Santa Maria degli Angeli je názvom katedrály, ktorou bola v roku 1679
na príkaz pápeža Piusa V., kaplnka Porciunkula obostavaná. Nachádza asi 4 kilometre od Assisi (Taliansko).
Prvá zmienka o kaplnke pochádza z roku
1045. V kaplnke mali byť uchovávané relikvie z hrobu Panny Márie. Časom
kaplnka spustla, zostali po nej ruiny v
prostriedku dubového lesa. Svätý František spolu s ďalšími bratmi túto kaplnku
opraviť po tom, ako v jednej z nich (San
Damiano) začul Ježišov hlas, ktorý mu
hovoril: „František, oprav môj dom ... vidíš, ako sa rozpadá..?“.
V roku 1208 opát benediktínskeho kláštora ponúkol svätému Františkovi kopec
nad Assisi. Dal mu podmienku, že z tohto miesta vytvorí centrum svojho rádu.
Svätý František túto ponuku odmietol,
lebo vlastníctvo bolo v rozpore s princípom chudoby a prijal malú kaplnku Porciunkula, ktorú zobral do prenájmu. Nájomné malo byť vo forme jedného koša
rýb ročne. V roku 1212 v tejto kaplnke
zložila rehoľné zasvätenie aj svätá Klára.
Svätý František zomrel v kaplnke pri západe slnka, v sobotu 3. októbra 1226.
Ako sv. František získal milosť porciunkulových odpustkov?
Istej noci v roku 1216 sv. František bdel v
Porciunkule na modlitbách. Zrazu v kos-

tolíku zažiarilo svetlo a František uvidel
nad oltárom Krista odetého do svetla, po
jeho pravici Božiu Matku v sprievode anjelov. František vzdal Pánovi úctu s tvárou pritlačenou k zemi. Pán sa ho pýtal
po čom túži pre spásu duší. František bez
rozmýšľania odpovedal: "Nebeský Otče,
aj keď som len nehodný hriešnik, prosím,
aby bola všetkým, ktorí prídu do tohto
kostola s úmyslom vyznať svoje hriechy a
prejaviť skrúšenosť, udelená milosť úplného odpustenia dočasných trestov."
"Prosíš veľa, brat František" - povedal
Pán. Zaslúžiš si ale viac a viac ti bude dané. Prijímam teda tvoju modlitbu, ale
pod podmienkou, že v mojom mene
predložíš túto žiadosť môjmu námestníkovi na zemi.
A František sa bez otáľania dostavil pred
tvár Honória III., ktorý bol v tom čase v
Perúgii a úprimne mu rozpovedal o svojom videní. Pápež ho pozorne vypočul a
dal mu dovolenie. Potom sa opýtal: "Na
koľko rokov chceš tieto odpustky?" František rýchlo odpovedal: "Svätý Otče neprosím o roky, ale o duše!" A šťastný
chcel odísť, ale pápež za ním zavolal: "A
nechceš ani nijaký doklad?" A František
odpovedal: "Stačí mi tvoje slovo, Svätý
Otče! Odpustenie hriechov je Božím
dielom, Bohu prináleží zjaviť toto dielo.
Nepotrebujem žiadny doklad, pretože
Najsvätejšia Panna je dokumentom, Ježiš
Kristus notárom a anjeli svedkami."
Ako sa rozšírilo toto privilégium?
V roku 1480 pápež Sixtus VI. rozšíril toto privilégium na všetky františkánske
pokračovanie na druhej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude eucharistická pobožnosť v kostole s možnosťou získať Porciunkulové odpustky.
2. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, sv. spoveď bude v sále farského úradu vždy pol
hodiny pred sv. omšou, okrem toho vo štvrtok a piatok obidva dni dopoludnia od 10:00 do
12:00 a popoludní od 15:00. Ku chorým pôjdeme tak ako zvyčajne.
3. Darovali: z pohrebu † Janka Sedláka 50€, z pohrebu † Emílie Pisarčíkovej 50€, na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámi darcovia 370 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
STRÁŽKY
1.Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, SV. SPOVEĎ BUDE VO ŠTVRTOK od
16:30 do sv. omše, ku chorým sa pôjde v piatok od rána.
2. O upratovanie kostola v Strážkach prosíme tieto ženy:
Helena Kromková a Oľga Žideková.
KRÍŽOVÁ VES
1. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, SV. SPOVEĎ BUDE V STREDU od 16:30
do sv. omše, ku chorým sa pôjde vo štvrtok dopoludnia.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 8. 8. prosíme tieto ženy:
Martina Venglarčíková , č.d. 273,Andrea Maláková, č.d. 26,Mária Svitanová, č.d. 34.
Prosíme ženy, ktoré upratujú, aby po každej sv. omši prišli vydenzifikovať lavice a kľučky na
dverách kostola. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu.
3. Bohuznámy darca daroval 300 € na kostol v Krížovej Vsi. Pán Boh zaplať.

LITURGICKÝ PREHĽAD (3.8. - 9.8.)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá

PO
3. 8.

UT
4. 8.

ST
5. 8.

Pondelok 18. týždňa
v Cezročnom období

Martin Štefaňák, syn rodičov Jána a Rozálie r. Miškovičovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Mgr. Dominika Galliková, dcéra rodičov Ing. Ľubomíra a Marcely r. Kovalčíkovej, bývajúca v Spišskej Belej,
ohlasujú sa po tretí krát.
pokračovanie z titulnej strany
kostoly I. a II. rádu, ale len pre bratov. V
roku 1622 Gregor XV. zahrnul do tohto
privilégia všetkých ľudí, ktorí sa v tento
deň vyspovedajú a príjmu sv. prijímanie.
Okrem toho ho rozšíril, okrem františkánskych, aj na kostoly bratov kapucínov. Pápeži toto privilégium stále znovu a znovu
potvrdzovali. Pápež Pavol VI. ho v roku
1967, apoštolskou konštitúciou Indulgentiarium Doctrina, upravil tak, že 2. augusta môže získať úplné odpustky každý, kto
navštívi farský kostol a splní obvyklé podmienky pre ich získanie.
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18:30

ž. Tatiana a František

17:30

† Matej, Margita, Tobiáš

Sv. Jána Máriu
Vianneya, kňaza
Spomienka

6:30

na úmysel celebranta

18:30

† Jakub a Margita

Strážky

17:00

† Milan, Rastislav, Vladimír

Krížová Ves

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

Výročie posviacky
hlavnej mariánskej
baziliky v Ríme

6:30

na úmysel celebranta

18:30

† Helena a Helena

17:30

na úmysel

6:30

na úmysel celebranta

18:30

† Gustáv a Anna s rod.

Strážky

17:00

ž. Elena s rod.

Krížová Ves

17:30

na úmysel celebranta

6:30

† Daniela

18:30

† Jozef, Helena, Jozef

Spišská Belá

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá

ŠT
6. 8.

PIA
7. 8.

SO
8. 8.

V nedeľu 2. augusta je možné získať úplné odpustky „Porciunkuly“ vo všetkých
farských kostoloch, bazilikách minor,
katedrálnych a františkánskych chrámoch. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbami Otče náš a Verím v
Boha. Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a
modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr.
Otče náš, Zdravas a Sláva).

† Viera a Žofia

Krížová Ves

Premenenie Pána
Sviatok

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Branislav Mahút, syn rodičov Branislava a Silvie r. Novoroľníkovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Dominika Džurňáková, dcéra rodičov Jozefa a Patrície r. Moravčíkovej, bývajúca v Starej Ľubovni,
ohlasujú sa po tretí krát.

6:30

Spišská Belá

O najsvätejšom Srdci
Ježišovom
Votívna sv. omša

Spišská Belá
Strážky

17:00

† Anna, Rozália a František

Prvý piatok v mesiaci

Krížová Ves

17:30

† Viliam Krempaský (výročná)

6:30

† Eduard Gancarčík

18:30

† Mária, Jozef, Ján, Janka

7:30

ž. Mária

9:00

manželia Jozef a Mária (60 r.)

10:30

za veriacich

16:00

† Anna Kuchtová s rod.

18:30

ž. Ján a Daniela s rod.

9:00

ž. Mária

10:00

† Elena a Karol

10:30

sv. omša v pastoračnom centre

Sv. Dominika, kňaza
Spomienka

Spišská Belá

Spišská Belá
NE
9. 8.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
Strážky
Krížová Ves
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