pokračovanie z titulnej strany
celého človeka. Týmto spôsobom ho znovu privádza do komunity, ako uzdraveného; oslobodzuje ho od jeho izolácie, keďže ho uzdravil.
Pomyslime na krásne rozprávanie o uzdravení chromého v Kafarnaume (porov. Mk
21-12), ktoré sme počuli na začiatku tejto
audiencie. Zatiaľ čo Ježiš káže pri vstupe
domu, štyria muži prinášajú svojho chromého priateľa k Ježišovi; a keď nemôžu
vstúpiť, pretože tam bol veľký zástup, urobia otvor do strechy a spúšťajú lôžko pred
neho. Ježiš, ktorý káže, vidí spúšťať sa toto
lôžko pred ním. «Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy“» (v. 5). A potom, ako viditeľné znamenie, dodal: „Vstaň, vezmi si
lôžko a choď domov“» (v. 11).
Aký nádherný príklad uzdravenia! Zásah
Krista je priamou odpoveďou na vieru
tých ľudí, na nádej, ktorú do neho vkladajú, na ich preukázanú lásku medzi sebou
navzájom. A tak Ježiš uzdravuje, ale neuzdravuje čisto len ochrnutie. Ježiš uzdravuje všetko, odpúšťa hriechy, obnovuje život ochrnutého a jeho priateľov. Povedali
by sme, že sa dáva znovu narodiť. Ide o
fyzické a duchovné uzdravenie, všetko
spolu, ovocie stretnutia osobného i spoločenského. Predstavme si, ako vďaka Ježišovmu gestu vzrástlo toto priateľstvo, ako
aj viera všetkých prítomných v tom dome.
Uzdravujúce stretnutie s Ježišom!
A tak sa pýtajme: akým spôsobom môžeme pomôcť dnes uzdraviť náš svet? Ako
učeníci Pána Ježiša, ktorý je lekárom duše
a tela, sme povolaní pokračovať „v jeho
diele, diele uzdravenia a spásy “ (KKC,
1421) v zmysle fyzickom, sociálnom a duchovnom.
Cirkev, hoci poskytuje Kristovu uzdravujúcu milosť prostredníctvom sviatostí, a
hoci sa stará o zdravotné služby v najodľahlejších kútoch planéty, nie je odborníkom na prevenciu alebo liečenie pandé-

mie. Pomáha s chor ými, ale nie je
expertom. A ani neudáva špecifické sociálno-politické usmernenia (porov. sv. Pavol VI., Apoštolský list Octogesima adveniens, 14. mája 1971, 4). Toto je úloha
politických a spoločenských vodcov.
Predsa však, v priebehu storočí a vo svetle
evanjelia rozvinula Cirkev niektoré sociálne princípy, ktoré sú základné (porov.
Kompendium sociálnej náuky Cirkvi,
160-208), princípy, ktoré môžu pomôcť v
napredovaní, v príprave budúcnosti, ktorú
potrebujeme.
Vymenujem tie hlavné, vzájomne úzko
spojené: princíp dôstojnosti ľudskej osoby, princíp spoločného dobra, princíp
preferenčnej voľby (opcie) pre chudobných, princíp všeobecného určenia dobier, princíp solidarity, subsidiarity, princíp starostlivosti o náš spoločný dom.
Tieto princípy pomáhajú tým, ktorí sú v
riadení a majú spoločenské zodpovednosti v zabezpečovaní rozvoja, a tiež – tak ako
v tomto prípade pandémie – uzdravenia
osobného a sociálneho tkaniva. Všetky
tieto princípy rôznymi spôsobmi vyjadrujú čnosti viery, nádeje a lásky.
V nasledujúcich týždňoch vás pozývam
zaoberať sa spoločne naliehavými otázkami, ktoré sa pandémiou dostali do
popredia, predovšetkým sociálnymi
chorobami. A urobíme to vo svetle
evanjelia, teologálnych čností a princípov sociálnej náuky Cirkvi. Spolu prebádame, ako môže naša katolícka sociálna tradícia pomôcť ľudskej rodine
uzdraviť tento svet, ktorý trpí ťažkými
chorobami. Mojím prianím je uvažovať
a pracovať všetci pospolu, ako nasledovatelia Ježiša, ktorý uzdravuje, aby sme
vytvorili lepší svet, plný nádeje pre budúce generácie (porov. Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 24. nov.
2013, 183).
Preložila: Slovenská redakcia VR
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PÁPEŽ FRANTIŠEK ZAČAL NOVÝ CYKLUS
KATECHÉZ S NÁZVOM „UZDRAVIŤ SVET“

D

rahí bratia a sestry, dobrý deň!
Pandémia naďalej spôsobuje hlboké rany, demaskujúc našu zraniteľnosť. Je veľa mŕtvych a veľmi mnoho
chorých, na všetkých kontinentoch.
Mnoho ľudí a mnoho rodín prežíva dobu
neistoty v dôsledku sociálno-ekonomických problémov, ktoré postihujú najmä
najchudobnejších.
Preto musíme mať náš pohľad pevne
upretý na Ježiša (porov. Hebr 12,2) uprostred tejto pandémie upierať pohľad
na Ježiša - a s touto vierou objímať nádej
Božieho kráľovstva, ktoré nám sám Ježiš

prináša (porov. Mk 1,5; Mt 4,17; KKC
2816). Je to Kráľovstvo uzdravenia a spásy, ktoré je už prítomné medzi nami (porov. Lk 10,11). Kráľovstvo spravodlivosti
a pokoja, ktoré sa prejavuje v skutkoch
lásky, ktoré zasa zväčšujú nádej a posilňujú vieru (porov. 1 Kor 13,13). V kresťanskej tradícii viera, nádej a láska sú
oveľa viac než len pocity alebo postoje.
Sú to čnosti vliate do nás milosťou Ducha Svätého (porov. KKC 1812-1813):
dary, ktoré nás uzdravujú a robia z nás
uzdravovateľov, dary, ktoré nám otvárajú
nové horizonty, aj vtedy, keď sa plavíme
v náročných vodách našich časov.
Nové stretnutie s evanjeliom viery, nádeje a lásky nás pozýva osvojiť si kreatívneho a obnoveného ducha. Týmto spôsobom budeme schopní premeniť korene
našich fyzických, duchovných a spoločenských neduhov. Budeme môcť do
hĺbky uzdraviť nespravodlivé štruktúry a
deštruktívne praktiky, ktoré nás vzájomne oddeľujú, ohrozujúc ľudskú rodinu a
našu planétu.
Ježišovo účinkovanie ponúka veľa príkladov uzdravenia. Keď prinavracia zdravie
tým, čo sú postihnutí horúčkou (porov.
Mk 1,29-34), malomocenstvom (porov.
Mk 1,40- 45), ochrnutím (porov. Mk
2,1-12); keď navracia zrak (porov. Mk
8,22-26; Jn 9,1-7), reč alebo sluch (porov. Mk 7, 31-37), v skutočnosti tak
uzdravuje nielen fyzickú nemoc – tá je
skutočne fyzickým zlom –, ale uzdravuje
pokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.
2. Darovali: z krstu Michala Pavličku 30€, z krstu Diany Karolíny Stannerovej 50€, z krstu
Sofie Emmy Koščákovej 50€, z pohrebu † Boženy Šperkovej 50€, na rekonštrukciu kostola
v Spišskej Belej Bohuznámi darcovia 785 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
STRÁŽKY
1. O upratovanie kostola v Strážkach v piatok 14.7. prosíme tieto ženy:
Andrea Kovalčíková a Emília Kovalčíková.
KRÍŽOVÁ VES
1. O pomoc pri upratovaní kostola v piatok 14.7. po večernej sv. omši prosíme tieto ženy:
Katarína Tyborová, č.d. 225,Beáta Tyborová , č.d. 225,Jana Petríková, č.d. 264.
2. Prosíme ženy, ktoré upratujú, aby po každej sv. omši prišli vydenzifikovať lavice a kľučky
na dverách kostola. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu.

LITURGICKÝ PREHĽAD (10.8. - 16.8.)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá

PO
10. 8.

UT
11. 8.

ST
12. 8.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Martin Oprendek, syn rodičov Jána a Margity r. Grotkovskej, bývajúci v Lendaku a
Nikola Vinclerová, dcéra rodičov Milana a Beáty r. Venglikovej, bývajúca v Krížovej Vsi,
ohlasujú sa po prvýkrát.

ZOMREL MISIONÁR PÁTER PAVOL ULIČNÝ SVD

pohrebné obrady na cintoríne sv. Cyrila a
Metoda v Nitre na Cabajskej ceste.

V Nitre dňa 4.8. 2020 zomrel člen Spoločnosti Božieho Slova P. Pavol Uličný
SVD. Ako kňaz pôsobil v Litoměřickej
diecéze v Čechách a v Spišskej diecéze na
Slovensku. Posledné roky žil v kruhu rehoľnej rodiny v Nitre na Kalvárii, kde
zomrel. Zádušná svätá omša bola vo štvrtok 6. augusta 2020 o 15.00 v Nitre na
Kalvárii a po jej skončení sa uskutočnili
2

Páter Pavol sa narodil 07. júna 1931 v
Kluknave. Do Spoločnosti Božieho Slova
vstúpil v roku 1947 a v rokoch 1949 –
1950 si vykonal noviciát v Spišskom Štiavniku. Prvé rehoľné sľuby zložil, už po likvidácii kláštorov 08. 09. 1950 v Kluknave.
Do roku 1970 pôsobil vo výrobe. Popri
práci ukončil stredoškolské vzdelanie s
maturitou a prihlásil sa na štúdium teológie v Litoměřiciach, kde bol 28.06. 1975
vysvätený za kňaza. Doživotné sľuby zložil
08.12.1980 v Libáni. V rokoch 1975 –
1982 pôsobil v pastorácii v Čechách, od
roku 1982 na Slovensku – vo farnosti Uloža, Vyšné Repaše a v našej farnosti Spišská Belá pôsobil od júla 1992 do júla
1997. V rokoch 1997 – 2019 pôsobil ako
duchovný v Charitnom domove v Dolnom Smokovci. Od roku 2019 bol na odpočinku v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii.
zdroj: verbisti.sk

ŠT
13. 8.

PIA
14. 8.

SO
15. 8.

Sv. Vavrinca, diakona
a mučeníka
Sviatok

Sv. Kláry, panny
Spomienka

Sv. Jany Františky de
Chantal, rehoľníčky
Ľubovoľná spomienka
Sv. Ponciána, pápeža,
a Hipolyta, kňaza,
mučeníkov
Ľubovoľná spomienka
Sv. Maximiliána Máriu
Kolbeho, kňaza
a mučeníka
Spomienka
Večerná sv. omša je
z nasledujúcej slávnosti

NANEBOVZATIE PANNY
MÁRIE
Slávnosť
Prikázaný sviatok

6:30

ž. Anna

18:30

ž. Ľudmila a Marek s rod.

17:30

ž. Vavrinec s rod.

6:30

ž. Ľubomír

18:30

ž. Štefan

Strážky

17:00

† Tomáš, Anna a Júlia

Krížová Ves

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

6:30

† Anna, Ján, Ján

18:30

† František a Bernadeta

17:30

ž. Helena a Zuzana

6:30

† Michal

18:30

† Ladislav a Štefan

17:00

† Kazimír, Mária

6:30

ž. Marta a Milan

18:30

ž. Jozef a Mária (60 r. sobáša)

17:30

† Viliam

7:30

na úmysel celebranta

9:00

za veriacich

10:30

ž. Margita

18:30

† Dušan Košický

9:00

† Margita

10:00

† Marta a Ružena

10:30

sv. omša v pastoračnom centre

7:30

ž. Lýdia a Renáta

9:00

† Marek Pitoňák (výročná)

10:30

za veriacich

16:00

na úmysel celebranta

18:30

† Pavol a Alexander

9:00

† Rudolf (výročná)

10:00

† Ľubomír a Milan

10:30

sv. omša v pastoračnom centre

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá
Strážky
Spišská Belá
Krížová Ves

Spišská Belá

Strážky
Krížová Ves

Spišská Belá
NE
16. 8.

DVADSIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
Strážky
Krížová Ves
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