PÁPEŽ V HOMÍLII: AK MODLITBA NIE JE
ODVÁŽNA, NIE JE KRESŤANSKÁ

Uryvok z Evanjelia podľa Marka (2,1-12)
hovorí o uzdravení ochrnutého človeka.
Obaja sa modlia, aby boli vypočutí, obaja
tak robia s vierou: malomocný dokonca Ježiša odvážne vyzýva hovoriac: „Ak chceš, môžeš ma očistiť!“ Pán odpovedá okamžite:
„Chcem“. Všetko je teda „možné tomu, kto
verí“. Tak nás to učí evanjelium, povedal Svätý Otec:
„Vždy keď sa približujeme k Pánovi, aby
sme o niečo prosili, musíme začať od viery a urobiť tak vo viere: ,Mám vieru, že ty
ma môžeš uzdraviť, verím, že ty to môžeš
urobiť.‘ A mať tiež odvahu vyzvať Pána, ako
ten malomocný zo včera a ako tento muž z
dneška, tento ochrnutý. Ide o modlitbu vo
viere.“
Evanjelium nás teda pozýva položiť si otázku
o našom spôsobe modlitby. Nemáme sa
modliť „ako papagáje“ a bez záujmu o to, čo
prosíme, ale ako navrhuje pápež, prosme Pána, „aby pomohol našej malej viere“ aj zoči-voči ťažkostiam. Veď existuje mnoho epizód evanjelia, v ktorých je pre toho, kto je v
núdzi, ťažké priblížiť sa k Pánovi. A toto slúži za príklad pre každého z nás. Ochrnutého
v dnešnom Evanjeliu podľa Marka napríklad
spustili zo strechy, aby sa jeho lôžko dostalo
k Pánovi, ktorý práve káže veľkému davu.
„Vôľa pomáha nájsť riešenie“, dáva nám „prekračovať ťažkosti“, zdôraznil Svätý Otec:

„Ide o odvahu zabojovať, aby sme sa dostali
k Pánovi. Odvahu mať od počiatku vieru.
Povedať: „Ak chceš, môžeš ma uzdraviť. Ak
ty chceš, ja verím“. A odvahu k tomu, aby
som sa priblížil Pánovi, keď sú s tým spojené
prekážky. Treba odvahu. Mnohokrát potrebujeme trpezlivosť a schopnosť čakať na ten
čas a nevzdávať sa, ísť vždy vpred. Avšak ak
sa i s vierou priblížim k Pánovi a poviem:
,Ak ty chceš, môžeš mi dať túto milosť‘, no
potom, keď milosť ani na tretí deň stále neprichádza, prosím o ďalšiu vec, a na túto zabudnem...“
Svätá Monika, matka svätého Augustína, sa
dlho modlila za obrátenie svojho syna a „veľmi sa preto naplakala“, no nakoniec sa jej tejto milosti dostalo. Svätý Otec uviedol jej príklad odvahy viery popri mnohých ďalších
svätcoch. Ako vysvetlil, je to odvaha „vyzvať
Pána“, odvaha „vložiť sa do hry“, aj keď rýchlo nezískame to, o čo prosíme, lebo „pri
modlitbe je v hre nasadenie“ a „ak modlitba
nie je odvážna, nie je kresťanská“, dodal Pápež František:
„Kresťanská modlitba sa rodí z viery v Ježiša
a vždy spolu s vierou prekračuje ťažkosti. Je
tu jedna veta, ktorú dnes môžeme nosiť v
srdci a ktorá nám pomôže. Je od nášho otca
Abraháma, ktorému bolo prisľúbené potomstvo, čiže syn, keď mal sto rokov. Apoštol Pavol hovorí: „Uveril“ a to sa mu počítalo za
spravodlivosť. Mal vieru a „vydal sa na cestu“. Čiže chce to mať vieru a urobiť všetko
pre to, aby sme dosiahli tú milosť, o ktorú
prosíme. Pán nám povedal: „Proste a dostanete“. Vezmime si k srdcu aj toto slovo a majme dôveru, avšak vždy s vierou a na kolenách. Toto je odvaha vlastná kresťanskej
modlitbe. Ak modlitba nie je odvážna, nie je
kresťanská.“ -zkzdroj: radiovaticana
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„PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE, BUĎ VÔĽA
TVOJA AKO V NEBI, TAK I NA ZEMI...“

K

eď Jána uväznili, Ježiš prišiel do
Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a
priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte
sa a verte evanjeliu.“
Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata,
ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou

a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď
zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na
lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja
na lodi s nádenníkmi a išli za ním.
Mk 1, 14-20
pokračovanie na druhej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1.Darovali na kostol v Sp. Belej: z krstu Emmy Pavličkovej 20€; z krstu Ráchel Kušionovej
50€; z pohrebu Marty Segľovej 50€; Bohu známa 100€. Pán Boh zaplať!
2. Darovali na kostol v Kr. Vsi: Berta Kováčová 100€; z pohrebu Františka Krempaského
100€. Pán Boh zaplať!
3. V nedeľu 21.1.2018 o 15.00 Vás pozývame na Ekumenickú pobožnosť do gréckokatolíckeho kostola v Sp. Belej. Z tejto príležitosti v našom kostole pobožnosť nebude.
4. Upratovanie kostola v Sp. Belej dňa 26.1.2018: skupina č.9 ul. L. Novomeského:
Kiska č. 8, Krempaský č. 10, Bachledová č. 14, Grinvalská č. 16, Ferencková č .22, Heldáková č. 26
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 27.1.2018, prosíme tieto ženy:
Helena Fedorová, č.d. 106,Mária Dindová, č.d. 108,Edita Krempaská, č.d. 109,

PO

22.1.

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka
Ľubovoľná spomienka

18:30

UT

23.1.

Za jednotu kresťanov
Votívna sv. omša

18:30

ST

24.1.

Sv. Františka Saleského, biskup a učiteľa Cirkvi
Spomienka

18:30

ŠT

25.1.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Sviatok

17:00 +
18:30

SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:

PI

26.1.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov
Spomienka

6:30
18:30 D

Martin Siska, syn Juraja a Marcely r. Ištocyovej, býv. v Spišskej Belej
a Viktória Kisková, dcéra Petra a Alžbety r. Labusovej, býv. v Spišskej Belej

SO

27.1.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

Matúš Martančík, syn Jána a Margity r. Pisarčíkovej, býv. v Matiašovciach
a Alexandra Michnová, dcéra Jozefa a Boženy r. Kovalčíkovej, býv. v Spišskej Belej
pokračovanie z titulnej strany
Čo je vlastne to Božie evanjelium, ktoré
Ježiš ohlasuje? Priblížilo sa Božie kráľovstvo - a to je čo? Nuž, Božie kráľovstvo je
tam, kde sa deje Božia vôľa, takže ak sa
priblížilo, znamená to, že sa začne plniť
Božia vôľa. No ale to je radostná zvesť,
evanjelium, že sa bude plniť Božia vôľa?
Nedeje sa Božia vôľa všade tak či tak?
Niektorí ľudia si to myslia. Myslia si, že aj
choroby, nešťastia a smrť sú v podstate
Božou vôľou. Nevidia potom dôvod modliť sa za to, aby sa diala Božia vôľa, tú berú
ako nepríjemnú nevyhnutnosť. Ak sa
modlia, pokúšajú sa skôr presvedčiť Boha,
aby v určitej veci neuplatnil svoju vôľu, ale
tú ich. Takáto modlitba akosi „nefunguje“,
ale nie je sa ani čo čudovať.
Jedine Boh totiž v skutočnosti vie, čo je
pre nás dobré, vie to omnoho lepšie ako
my sami. Takže ak zasiahne do nášho života, tak v našom záujme uplatňuje jedine
svoju vôľu, nie našu. Problém je však v
tom, že ak o to nestojíme, nezasahuje do
nášho života vôbec. Aby nám daroval slobodnú vôľu, on sám sa v náš prospech
zriekol nároku uplatňovať vo svete tú svo2
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ju. Môžeme si robiť, čo chceme, a on to
rešpektuje. Ibaže keď si robíme, čo chceme, nič tu nefunguje tak, ako má. Ak sme
trochu sebakritickí, skôr či neskôr by sme
si mali uvedomiť, že ten Pán Boh to mal
predsa len najlepšie vymyslené. Keby sa
na zemi skutočne diala Božia vôľa, boli by
sme všetci nekonečne šťastní.
Lenže na svete je toľko hriechu, ktorý je
odmietnutím Božej vôle. Do Ježišovho
príchodu boli ľudia dokonca tak spútaní
hriechom, že nedokázali celkom plniť Božiu vôľu, ani keď chceli. Ježiš nám to prišiel umožniť. Prišiel, aby sme mohli žiť v
súlade s Božou vôľou. Je to naozaj dobrá
správa, ak veríme, že Boh má pre nás pripravené to najlepšie. Môžeme byť šťastní a
môžeme priniesť toto šťastie aj iným ľuďom, môžeme pomáhať šíriť Božie kráľovstvo. Peter a Ondrej, Jakub a Ján toto pozvanie prijali. Pridáš sa tiež?
Bože, chcem veriť tomu, že tvoj plán so
mnou je pre mňa ten najlepší.
Zamyslenia

NE

28.1.

Strážky

Krížová
Ves
17:30

17:30

17:30 K
17:30

17:30
17:30

6:30
18:30

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:30
9:00
10:30
15:00 P
18:30

9:00

10:00
10:30K

+ adorácia K - Kolónia R - ruženec D - detská svätá omša P - pobožnosť S - sobáš so sv. omšou so - sobášne obrady

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:
Po

18.30 ž. Alena s rod.

Ut

18.30 ž. Štefan a Danka s rod.

St

18.30 + František

Št

18.30 + Sebastián

Pi

6.30
18.30 + Patrik

So

6. 30 ž. Ján a Justína s rod.
18.30 + Janka

Ne

07.30 ž. Ľudmila a Daniel s rod.
09.00 + Pavol s rod.
10.30 za veriacich
18.30 + Miroslav, František a Miroslav

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:
+ Mária Žembová

+ Andrej a Anna
+ Michal, Katarína a Jaroslav
+ Jozef, Mária a
Katarína
+ Jaroslav

ž. Helena

ž. Helena
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