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pokračovanie z druhej strany
tom pochopí, že každé Božie slovo musí byť 
stelesnené až do konečných dôsledkov. Lás-
ka nepozná hranice: je možné milovať svoj-
ho manžela/manželku, svojho priateľa a do-
konca aj svojho nepriateľa v úplne novej 
perspektíve. Ježiš hovorí: „Ale ja vám hovo-
rím: 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“ (Mt 5,44-45).
To veľké tajomstvo, ktoré tvorí základ celej 
reči na vrchu je teda toto: buďte synmi 
svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Na prvý 
pohľad sa zdá, akoby tieto kapitoly z Matú-
šovho evanjelia boli morálnym kázaním, 
akoby pripomínali etiku, ktorá je tak nároč-
ná, že sa zdá neuskutočniteľná. No naopak 
objavujeme, že sú predovšetkým teologic-
kou rozpravou. Kresťan nie je niekto, čo sa 
usiluje byť lepším od iných; vie, že je hrieš-
nikom ako všetci. Kresťan je jednoducho 
človek, ktorý zostáva stáť pred novým Ho-
riacim krom, pred zjavujúcim sa Bohom, 
ktorý so sebou nenesie záhadu nevysloviteľ-
ného mena, ale ktorý žiada svoje deti, aby 
ho vzývali menom „Otec“, aby sa nechali 
obnoviť jeho mocou a odzrkadľovali lúč je-
ho dobroty pre tento svet, ktorý tak veľmi 
prahne po dobre a tak veľmi čaká na dobré 
správy.
Takto teda Ježiš uvádza vyučovanie modlit-
by „Otče náš“. Robí tak dištancujúc sa od 
dvoch skupín svojej doby. Predovšetkým 
od pokrytcov: „Nebuďte ako pokrytci, ktorí 
sa radi postojačky modlievajú v synagógach 
a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli“ (Mt 
6,5). Sú totiž ľudia, čo sú schopní spriadať 
bezbožné modlitby, modlitby bez Boha, a 
robia to, aby ich ľudia obdivovali. A koľko-
krát vidíme škandál tých ľudí, čo chodia do 
kostola a sú tam aj celý deň alebo tam cho-
dia denne, no potom žijú s nenávisťou k 
druhým alebo hovoria zle o druhých. Toto 

je pohoršenie! Radšej nechoď do kostola, 
keď žiješ takto, akoby si bol ateista. Ak však 
chodíš do kostola, ži ako syn, ako brat a vy-
dávaj pravé svedectvo, a nie akési antisve-
dectvo.  Kresťanská modlitba však nemá 
iného hodnoverného svedka než vlastné 
svedomie, v ktorom sa mocne odohráva ne-
ustály dialóg s Otcom: „Keď sa ty ideš mod-
liť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dve-
re a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v 
skrytosti“ (Mt 6,6).
Ďalej sa Ježiš dištancuje od modlitby poha-
nov: „Nehovorte veľa ako pohania. Myslia 
si, že budú vypočutí pre svoju mnohovrav-
nosť“ (Mt 6,7). Ježiš tu možno naráža na 
ono „captatio benevolentiae“, ktoré bolo ne-
vyhnutnou predohrou mnohých modlitieb 
antiky: božstvo muselo byť nejakým spôso-
bom najprv uchlácholené dlhým radom 
chvál, aj prosieb. Pomyslime na tú scénu z 
hory Karmel, keď prorok Eliáš súperil s 
Baalovými kňazmi. Oni kričali, tancovali, 
žiadali mnoho vecí, aby ich bôžik vypočul. 
Naopak Eliáš bol ticho a Pán sa mu zjavil. 
Pohania si myslia, že modlitba sa robí sia-
hodlhým rečnením. A myslím aj na mno-
hých kresťanov, ktorí sa nazdávajú, že mod-
liť sa znamená – prepáčte – „hovoriť k Bohu 
ako papagáj“. Nie! Modlitba sa robí srdcom, 
zvnútra. Ty však – hovorí Ježiš –, keď sa 
modlíš, obracaj sa na Boha tak, ako sa obra-
cia dieťa na svojho otca, ktorý vie, čo jeho 
dieťa potrebuje ešte skôr, ako o to samo po-
žiada (porov. Mt 6,8). Môže to byť aj v ti-
chosti vyslovená modlitba „Otče náš“: stačí 
sa vo svojom vnútri postaviť pred Boha, pri-
pomenúť si Otcovu lásku, a toto postačuje, 
aby sme boli vyslyšaní.
Je pekné si uvedomiť, že náš Boh nepotre-
buje nijaké obety na vydobytie si jeho 
priazne! Náš Boh nič nepotrebuje: v mod-
litbe žiada len aby sme mali otvorený kanál 
komunikácie s ním a stále tak objavovali, že 
sme jeho nadovšetko milovanými deťmi. A 
on nás miluje tak veľmi.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mk, zk, jb-

PANE, POMÔŽ MI KRÁČAŤ ZA TEBOU
AJ NAPRIEK ŤAŽKOSTIAM.

Keď sa za čias kráľa Herodesa 
v judejskom Betleheme naro-
dil Ježiš, prišli do Jeruzalema 
mudrci od východu a pýtali 

sa: „Kde je ten novonarodený židovský 
kráľ? Videli sme jeho hviezdu na vý-
chode a prišli sme sa mu pokloniť.“

Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa 
a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých 
veľ kňazov a zákonníkov ľudu a vyzve-
dal sa od nich, kde sa má narodiť Mesi-
áš.

Oni mu povedali: „V judejskom Betle-
heme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Bet-
lehem, v judejskej krajine, nijako nie si 
najmenší medzi poprednými mestami 
Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý 
bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si 
dal Herodes potajomky zavolať mudr-
cov a podrobne sa ich povypytoval, ke-
dy sa im zjavila hviezda. Potom ich po-
slal do Betlehema a povedal: „Choďte 
a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď 
ho nájdete, oznámte mi, aby som sa 
mu aj ja šiel pokloniť.“

Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, 
hviezda, ktorú videli na východe, išla 
pred nimi, až sa zastavila nad miestom, 
kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, 
nesmierne sa zaradovali.

Vošli do domu a uvideli dieťa s Má-
riou, jeho matkou, padli na zem a kla-

ňali sa mu. Potom otvorili svoje po-
kladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo 
a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, 
aby sa nevracali k Herodesovi, inou 
cestou sa vrátili do svojej krajiny.

V dnešnom Evanjeliu podľa Matúša k 
jasličkám neprichádzajú pastieri, ako 
to poznáme z iných rozprávaní o naro-
dení Ježiša, ale mudrci z Východu. Ne-
prichádzajú k nemu členovia jeho ľu-
du, ktorý očakáva Mesiáša, ale 
cudzinci. Mudrci nereprezentujú iba 
geografický Východ z čias malého Je-
žiška, ale reprezentujú všetkých nás, 
ktorí nie sme členmi vyvoleného náro-
da. Dnešné evanjelium nám chce zves-
tovať tú radostnú správu, že Boh sa 
nechce zjaviť len istej časti ľudstva, len 
jednému národu, ale celému svetu. 
Správa o narodení nového Kráľa je pre 
Herodesa momentom strachu o svoj 
trón, ale pre mudrcov motiváciou vy-
dať sa na cestu a ďalej nasledovať 
hviezdu, ktorá sa im počas ich púte 
niekedy aj stratí. No oni sú však verní 
prísľubu, ktorý so sebou prináša 
hviezda, a pokračujú aj napriek ťažkos-
tiam. Domov sa vracajú inou cestou a 
môžeme s určitosťou povedať, že sa 
vrátili zmenení.

Pane, pomôž mi kráčať za tebou aj na-
priek ťažkostiam.

Zamyslenia
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1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: z pohrebu Jaroslava Kureju 50€; z pohrebu Margity Ma-
jerčákovej 100€; Bohu známa 100€; Bohu známa 20€. Pán Boh zaplať!
2. Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok 11.1.2019 po sv. omši prosíme - Skupinu č.25
Mierová bytovky :  Labusová č. 4, Krempaská č. 5, Plišková č. 5, Talianová č. 9, Živčáková č. 10.
3. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 12.1.2019, prosíme tieto ženy: 
Helena Pavličková, č.d. 4,     Marta Čepišáková, č.d. 9,     Marta Bujňáková, č.d. 10.

                     LITURGICKÝ  PREHĽAD Spišská
Belá Strážky Krížová 

Ves

PO 7.1. Pondelok po Zjavení Pána 18:30 17:30

UT 8.1. Utorok po Zjavení Pána 18:30 17:00 17:30 K

ST 9.1. Streda po Zjavení Pána 18:30 17:30 D

ŠT 10.1. Štvrtok po Zjavení Pána 18:00 +
18:30 17:00

PI 11.1. Piatok po Zjavení Pána 6:30
18:30 D 17:30

SO 12.1. Sobota po Zjavení Pána
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

6:30
15:00 S
18:30

NE 13.1. TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
KRST KRISTA PÁNA

7:30
9:00

10:30
15.00 P
18:30

9:00 10:00
10:30 K

†  adorácia     K - Kolónia      D - detská svätá omša     P - pobožnosť    F - Fatimská pobožnosť  
S - sobáš so sv. omšou      so - sobášne obrady

SPIŠSKÁ BELÁ: STRÁŽKY: KRÍŽOVÁ VES:

Po 18.30 † Jakub, Zuzana a Emil

Ut 18.30 † Sebastián a ost. z rod. †František

St 18.30 † Anna, Pavol a Michal ž. Peter

Št 18.30 † Sebastián (25r.) a Anna

Pi 6.30 ž. Marcel
18.30 † Ján a Fedor

† František Krempaský 
(1r.)

So 6.30  ž. Anna
18.30 † František (5r.), Helena a Ignác

Ne
07.30 ž. Peter a Vladimír
09.00 † Anna Kuchtová
10.30 za veriacich
18.30 † František

ž. Andrej s rod. † Vdp. Rudolf Vetrík

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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pokračovanie na zadnej strane

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

Lukáš Fröhlich, syn Jozefa a Jozefíny r. Nehilovej, bývajúci v Pečovskej Novej Vsi a
Svetlana Šmijovská, dcéra Ondreja a Ivety r. Hudačkovej, bývajúca v Spišskej Belej

Jakub Majer, syn Štefana a Antónie r. Hanzelekovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Zuzana Budzáková, dcéra Stanislava a Žofie r. Stupákovej, bývajúca v Lendaku

Kamil Binek, syn Jána a Ireny r. Budzákovej, bývajúci vo Vlkovej a
Jana Olšavská, dcéra † Jána a Márie r. Geletkovej, bývajúca v Krížovej Vsi

Drahí bratia a sestry, dobrý deň a aj nový 
rok!
Pokračujeme v našich katechézach o mod-
litbe „Otče nás“ vo svetle tajomstva Vianoc, 
ktoré sme nedávno slávili.
Matúšovo evanjelium umiestňuje text mod-
litby „Otče nás“ na strategické miesto, do 
stredu horskej reči (porov. 6,9-13). Pozrime 
sa na celkovú scénu: Ježiš vystupuje na vrch 
pri jazere, usadí sa; okolo seba má svojich 
najbližších učeníkov a ďalej veľký zástup s 
tvárami bez mena. Práve tomuto nesúrodé-
mu zhromaždeniu ako prvému odovzdáva 
modlitbu „Otče náš“.

Umiestnenie tejto scény, ako sme už pove-
dali, je veľavravné, lebo v tomto dlhom vyu-
čovaní, ktoré sa označuje ako „reč na vrchu“ 
(porov. Mt 5,1–7,29), Ježiš zhrňuje podstat-
né aspekty svojho posolstva. Úvodná časť je 
ako ozdobená vstupná brána k oslave: sú 
ňou blahoslavenstvá. Ježiš blahoslaví viaceré 
typy ľudí, ktoré vo svojom čase – ale ani v 
tom našom! – nepožívali veľké uznanie. Bla-
hoslavení chudobní, tichí, milosrdní, ľudia 
čistého srdca... Toto je revolúcia Evanjelia. 
Tam, kde je Evanjelium, tam je revolúcia. 
Evanjelium nás nenecháva v nerušenosti. 
Burcuje nás, je revolučné. Všetci tí, čo sú 
schopní milovať, tvorcovia pokoja, ktorí až 
dovtedy zostávali na okraji dejín, sú naopak 
budovateľmi Božieho kráľovstva. Je to ako-
by Ježiš povedal: hor’ sa, vy, čo v srdci nosí-
te tajomstvo Boha, ktorý zjavil svoju vše-
mohúcnosť v láske a v odpustení!
Z tohto vstupného portálu, ktorý prevracia 
hodnoty dejín na ruby, vychádza novosť 
Evanjelia. Zákon sa nemá zrušiť, no potre-
buje novú interpretáciu, ktorá mu prinavráti 
jeho pôvodný zmysel. Ak má človek dobré 
srdce, ak má predispozíciu k láske, tak po-

TRETIA KATECHÉZA O MODLITBE „OTČE NÁŠ“: 
V CENTRE REČI NA VRCHU

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ


