pokračovanie z titulnej strany
zasadli po pravici a ľavici nového kráľa. Ale
Ježiš ponúka iný typ nazerania: pohľad služby, darovania života pre druhých, a potvrdzuje to vzápätí tým, že navracia zrak dvom
slepcom a robí z nich svojich učeníkov (porov. Mt 20,29-34). Snaha o šplhanie sa v živote nahor, o nadradenosť nad inými, to ničí
harmóniu. Je to logika dominancie, ovládať
ostatných. Harmónia je niečo iné: je to služba.
Poprosme teda Pána, aby nám dal oči pozorné pre bratov a sestry, zvlášť tých, čo trpia.
Ako Ježišovi učeníci nechcime byť ľahostajnými, ani individualistami, to sú dva nepekné postoje proti harmónii. Ľahostajnosť: ja
si hľadím na druhú stranu; a individualizmus: „len pre mňa“, pozerám iba na vlastný
záujem. Harmónia stvorená Bohom od nás
žiada hľadieť na druhých, na potreby iných,
na problémy druhých, byť v spoločenstve.
Chcime uznať v každej osobe, akejkoľvek rasy, jazyka či postavenia by bola, ľudskú dôstojnosť. Harmónia ťa vedie k rozpoznaniu
ľudskej dôstojnosti, tá harmónia stvorená
Bohom, s človekom v strede.
Druhý vatikánsky koncil zdôrazňuje, že táto
dôstojnosť je neodňateľná, pretože «bola
stvorená na Boží obraz» (porov. Gaudium
et spes, 12). Ona je základom celého sociálneho života a určuje jeho princípy konania.
V modernej kultúre je referenčným bodom
najbližším k princípu neodňateľnej dôstojnosti ľudskej osoby Všeobecná deklarácia
ľudských práv, ktorú sv. Ján Pavol II. definoval ako „míľnik na dlhej a ťažkej ceste ľudstva“ (Prejav ku Generálnemu zhromaždeniu OSN, 2. okt. 1979, 7) a ako „jeden z
najvyšších prejavov ľudského vedomia“
(Prejav ku Generálnemu zhromaždeniu
OSN, 5. okt. 1995, 2). Práva nie sú len individuálne, ale aj sociálne; vzťahujú sa na národy a krajiny (porov. Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 157). Ľudská bytosť je v
skutočnosti vo svojej osobnej dôstojnosti
bytosťou spoločenskou, sociálnou, stvore-

nou na obraz Trojjediného Boha. Sme sociálni, musíme žiť v tejto sociálnej harmónii,
ale keď je tu sebectvo, náš pohľad nesmeruje
k druhým, k spoločenstvu, ale vracia sa k
nám samotným, a toto nás robí škaredými,
zlými, sebeckými, ničiac harmóniu.
Toto obnovené povedomie dôstojnosti každej ľudskej bytosti má seriózne sociálne,
ekonomické a politické dôsledky. Hľadieť na
brata a na celé stvorenstvo ako na prijatý dar
Otcovej lásky podnecuje postoje pozornosti, starostlivosti a žasnutia. Takto veriaci človek, keď kontemplatívne hľadí na blížneho
ako na brata, a nie ako na cudzinca, pozerá
na neho so súcitom a empatiou, nie s opovrhnutím či nepriateľstvom. A nazerajúc na
svet vo svetle viery, snaží sa rozvinúť za pomoci milosti svoju tvorivosť a entuziazmus,
a tak nájsť riešenia na tragédie dejín. Chápe
a rozvíja svoje schopnosti ako zodpovednosti, ktoré pramenia z jeho viery (porov.
Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 157),
ako Božie dary, ktoré treba dať do služby
ľudstvu a stvorenstvu.
Zatiaľ ako všetci pracujeme na zdolaní vírusu, ktorý postihuje všetkých bez rozdielu,
viera nás vyzýva, aby sme sa vážne a aktívne
angažovali proti ľahostajnosti k pošliapavaniu ľudskej dôstojnosti. Proti tejto kultúre
ľahostajnosti, ktorá sprevádza kultúru odhadzovania (skartovania): že veci, ktoré sa ma
nedotýkajú, ma nezaujímajú. Viera vždy požaduje aby sme sa nechali uzdraviť a obrátiť
z nášho individualizmu, tak osobného ako aj
kolektívneho; napríklad straníckeho individualizmu.
Kiež nám Pán „prinavráti zrak“, aby
sme nanovo objavili, čo znamená byť
členmi ľudskej rodiny. A kiež sa tento
pohľad pretaví do konkrétnych činov
spolucítenia a úcty voči každej osobe a
do starostlivosti a ochrany nášho spoločného domu.
Preložila: Slovenská redakcia VR
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DRUHÁ KATECHÉZA Z CYKLU UZDRAVIŤ
SVET: VIERA A ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ

D

rahí bratia a sestry, dobrý deň!
Pandémia dala do popredia to, akí
sme všetci zraniteľní a vzájomne
prepojení. Ak sa nebudeme starať jeden o
druhého, počnúc tými poslednými, ktorí
sú najviac zasiahnutí, vrátane stvorenstva,
nemôžeme svet uzdraviť.
Treba pochváliť angažovanosť mnohých ľudí, ktorí v týchto mesiacoch dokazujú ľudskú a kresťanskú lásku k svojmu blížnemu
tým, že sa venujú chorým napriek ohrozeniu vlastného zdravia. Sú to hrdinovia!
Každopádne koronavírus nie je jediným
ochorením, proti ktorému treba bojo-

vať, ale pandémia odhalila širšie sociálne patológie. Jednou z nich je pokrivené
videnie človeka, pohľad, ktorý ignoruje
jeho dôstojnosť a vzťahový charakter.
Niekedy hľadíme na druhých ako na predmety; predmety na použitie a zahodenie. V
skutočnosti však tento typ pohľadu zaslepuje a podnecuje individualistickú a agresívnu kultúru odpadu, ktorá premieňa ľudskú bytosť na spotrebný tovar (porov.
Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium,
53; Encyklika Laudato si', 22).
Vo svetle viery naopak vieme, že Boh
hľadí na muža a ženu iným spôsobom.
On nás stvoril nie ako predmety, ale ako
milované osoby, schopné milovať; stvoril nás na svoj obraz a podobu (porov. Gn
1,27). Týmto spôsobom nám dal jedinečnú dôstojnosť a pozval nás žiť v spoločenstve s ním, v spoločenstve s našimi sestrami
a bratmi, v úcte ku všetkému stvorenstvu.
V spoločenstve, čiže v harmónii, môžeme
to tak povedať. Stvorenie je harmónia, ku
ktorej sme povolaní, aby sme ju žili. A v
tomto spoločenstve, v tejto harmónii, ktorá
je spoločenstvo, nám Boh dáva schopnosť
plodiť a chrániť život (porov. Gn 1,28-29),
pracovať a starať sa o zem (porov. Gn 2,15;
Laudato si', 67). Je zrejmé, že bez harmónie sa nedá plodiť a chrániť život; bude zničený.
O tom individualistickom pohľade, ktorý
nie je harmóniou, máme príklad v evanjeliách, v žiadosti matky učeníkov Jakuba a Jána (porov. Mt 20,20-28). Chcela by, aby
pokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.
2. Darovali: z krstu Alexandra Bjalončíka 50€, z krstu Mie Alexandry Špesovej 30€, novomanželia Martin a Dominika 200€, novomanželia Branislav a Dominika 30€, z pohrebu †
Viktora Viechoviča 100€, z pohrebu † Eduarda Kunu 100€, na rekonštrukciu kostola v
Spišskej Belej Bohuznámi darcovia 1 000 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
STRÁŽKY
1. O upratovanie kostola v Strážkach v sobotu 22. 08. prosíme tieto ženy:
Marta Alexyová a Monika Maniaková.
KRÍŽOVÁ VES
1. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 22. 08. prosíme tieto ženy:
Eva Mrugová, č.d. 35,Viera Pavličková, č.d. 36,Zuzana Kosturko , č.d. 36.
2. Prosíme ženy, ktoré upratujú, aby po každej sv. omši prišli vydenzifikovať lavice a kľučky
na dverách kostola. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu.
3. Bohuznáma darovala na kostol v Krížovej Vsi 20€. Pán Boh zaplať.
KRÍŽOVÁ VES – PASTORAČNÉ CENTRUM
1. nedeľu 23.8.2020 bude slávnosť prvého sv. prijímania o 11:30 v kostole v dedine.
2. Sv. spoveď pred prvým sv. prijímaním bude v sobotu o 10:00 v pastoračnom centre.
3. Vysluhovanie sviatosti krstu v sobotu o 13:00 v kostole v dedine.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Marek Vitkovský, syn rodičov Ondreja a Anny r. Zavackej, bývajúci v Ľubici a
Mgr. Barbora Bieliková, dcéra rodičov Františka a Anny r. Polačkovej, bývajúca v Spišskej Belej,
ohlasujú sa po druhýkrát.

LITURGICKÝ PREHĽAD (17.8. - 23.8.)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá

PO
17. 8.

Pondelok 20. týždňa
v Cezročnom období

6:30

ž. Marta

18:30

† Gabriela, Vojtech, Mária, Ondrej

17:30

na úmysel celebranta

6:30

† Ján, Jozef, Anna

18:30

† Ján Čarnogurský, Ján a Margita

Strážky

17:00

† Žofia, Margita, Helena

Krížová Ves

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

6:30

ž. Ján

18:30

† Štefan

17:30

† Michal, Katarína a Alžbeta

6:30

ž. Mária (70 r.) s rod.

18:30

ž. Andrea s rod.

17:00

† Gašpar, Mária

6:30

† Stanislav Michlík, † Gizela a Jozef
Tomala

18:30

† František, Anna, František

17:30

ž. Mária a Michal

6:30

ž. Mária Voščeková s rod.

18:30

ž. Radka

19:30

sv. omša v pastoračnom centre

7:30

† Jakub, Zuzana, Štefan a Eduard

9:00

† Albín (výročná)

10:30

za veriacich

16:00

na úmysel celebranta

18:30

† Dalibor, Júlia, Tibor

9:00

ž. Emília a Mária

10:00

† Karol a Anna, Štefan a Mária

11:30

slávnosť prvého sv. prijímania

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá

UT
18. 8.

ST
19. 8.

ŠT
20. 8.

PIA

Marek Andráš, syn rodičov Gregora a Gabriely r. Chorogovickej, bývajúci v Dunajskej Lužnej a
Ing. Andrea Karšková, dcéra rodičov Viliama a Gabriely r. Pavlíkovej, bývajúca v Dunajskej Lužnej,
ohlasujú sa po prvýkrát.

21. 8.

Jaroslav Hangurbadžo, syn rodičov † Jaroslava a Anny r. Žigovej, bývajúci v Krížovej Vsi a
Stanislava Hangurbadžová, dcéra rodičov Stanislava a Agáty r. Hangurbadžovej, bývajúca v Krížovej Vsi,
ohlasujú sa po všetky tri razy.

SO
22. 8.

Sv. Heleny
Ľubovoľná spomienka

Sv. Jána Eudesa, kňaza
Ľubovoľná spomienka

Spišská Belá
Krížová Ves

Sv. Bernarda, opáta
a učiteľa Cirkvi
Spomienka

Spišská Belá

Sv. Pia X., pápeža
Spomienka

Spišská Belá

Strážky

Krížová Ves
Panny Márie Kráľovnej
Spomienka

Spišská Belá
Krížová Ves

ZAČALA SA OBNOVA FASÁDY RÍMSKOKATOLÍCKEHO
KOSTOLA SV. ANTONA PUSTOVNÍKA

A

ko ste si mohli tento týždeň všimnúť,
že sa okolo nášho kostola začalo postupne stavať lešenie. Je to z dôvodu,
že naša farnosť Spišská Belá sa v marci 2020
zapojila do Výzvy Prešovského samosprávneho kraja – Výzva pre región, Program 2:
Podpora obnovy kultúrnych pamiatok
UNESCO a národných kultúrnych pamiatok na získanie dotácie na obnovu fasády rímskokatolíckeho kostola sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej.
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho
2

kraja schválilo našu žiadosť na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2020 a podporilo projekt obnovy fasády dotáciou vo výške
39 500,- EUR. Spolufinancovanie projektu
zabezpečí naša farnosť z vlastných zdrojov.
„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja“

Spišská Belá
NE
23. 8.

DVADSIATA PRVÁ
NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ
Strážky
Krížová Ves
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