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ČUJTE DNES JEHO HLAS

Ježiš v nazaretskej synagóge začal hovoriť: 
„Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve 
počuli.“

Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slo-
vám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: 
„Vari to nie je Jozefov syn?“

On im vravel: „Akiste mi pripomeniete prí-
slovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo 
všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, 
vo svojej vlasti.“

A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden 
prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vra-

vím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli 
za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky 
a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej 
krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný 
Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. 
A mnoho malomocných bolo v Izraeli za 
proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol 
očistený, iba Sýrčan Náman.“

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvá-
til hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli 
ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich 
mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. 
Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Lk 4, 21-30

Ježiš, po tom čo strávi istý čas na púšti, sa 
v sile Ducha vráti do Galilei. Začne učiť a 
chýr o ňom sa hneď roznesie po celom kraji. 
Konečne príde aj do svojej vlasti, do Naza-
reta. Jeho slová sú síce milé, ale ktože je to, 
že nás chce poúčať? Akýže učiteľ, či mesiáš? 
Je to obyčajný Jozefov syn. 
Boh môže prísť aj ku mne. Áno, aj mne sa 
môže prihovoriť. Nie cez mimoriadne zja-
venie, či zázračné udalosti. Ale celkom oby-
čajne, jednoducho, každodenne. Pápež 
František používa termín - svätosť „vedľaj-
ších dverí“. Áno, aj vedľa mňa môžu žiť svät-
ci, ktorí síce majú svoje boje, ale majú byť 
Božím hlasom pre mňa. No aj ja môžem byť 
v pokušení „zhodiť“ tento hlas zo zrazu 
môjho života. Kto je v mojom živote takým 
Božím hlasom? 

Čujte dnes jeho hlas: "Nezatvrdzujte svoje 
srdcia“ (Ž95, 8).

Zamyslenia

suchopárnosť. Sú to chvíle neútechy, kto-
ré prežíval i samotný Ježiš.
„Kresťanský život nie je akýsi karneval, 
nie je neustálou oslavou a radosťou; kres-
ťanský život má nádherné momenty a tiež 
ťažké momenty, momenty  vlažnosti, su-
chopárnosti, kde nič nedáva zmysel ... Je 
to moment neútechy. A v tomto momen-
te – spôsobenom či už vnútorným prena-
sledovaním alebo vnútorným stavom du-
še – autor Listu Hebrejom hovorí: 
«Potrebujete vytrvalosť». Áno. Avšak 
prečo vytrvalosť? «Aby ste plnením Bo-
žej vôle získali prisľúbenie». Potrebuje-
me vytrvalosť, aby sme dospeli k prísľu-
bu.“
Pri neúteche sú liekom pamäť a nádej
„Liečivom“ na neútechu sú podľa pápeža 
Františka pamäť a nádej. Tak, ako apoš-
tol Pavol, aj Svätý Otec zdôrazňuje po-
trebu vrátiť sa v pamäti k pekným mo-
mentom – „k radostným dňom 
stretnutia s Pánom“, „k času lásky“. A po-
tom, treba mať nádej v to, čo nám bolo 
prisľúbené. Takýto je život, skladá sa z 
pekných i ťažkých momentov, spomenul 
pápež, avšak v ťažkých chvíľach je dôle-
žité neopustiť sa a „necúvať“.

„V ťažkých chvíľach treba odolávať, avšak 
odolávať prostredníctvom pamäte a náde-
je, treba odolávať srdcom – srdce, keď 
myslí na pekné chvíle, dýcha, rovnako, aj 
keď hľadí na nádej, môže dýchať. To je to, 
čo musíme urobiť vo chvíľach neútechy, 
aby sme našli tú prvú útechu a útechu 
prisľúbenú Pánom.“
Vytrvalosť kresťanských mučeníkov
Pápež František si tiež zaspomínal na svo-
ju apoštolskú cestu do Litvy v septembri 
2018, kde sa ho veľmi dotkla odvaha 
mnohých kresťanov, mnohých mučení-
kov, ktorí „vytrvali vo viere“.
„Aj dnes mnoho mužov a žien, ktorí trpia 
pre vieru, no pamätajú na to prvé stretnu-
tia s Ježišom, majú nádej a idú vpred. To-
to je rada, ktorú dáva autor Listu Hebre-
jom pre chvíle prenasledovania, pre čas, 
keď sú kresťania prenasledovaní a napáda-
ní: „Buďte vytrvalí“.“ 
A aj „keď na nás útočí diabol pokušenia-
mi“, „našimi biedami“, je treba „vždy hľa-
dieť na Pána“, mať „vytrvalosť kríža, pa-
mätajúc na prvé pekné chvíle lásky, 
stretnutia s Pánom, ako aj na nádej, ktorá 
nás očakáva“, ukončil svoju homíliu pá-
pež František.

Zdroj: radiovaticana

MODLIŤ SA JE VÍŤAZSTVOM

Ako povedal Svätý Otec, Boh vždy odpovedá na modlitbu, jedinou otázkou je čas:

„Modlitba mení skutočnosť, nezabudnime na to. Buď zmení skutočnosti,  ale-
bo zmení naše srdce, no vždy mení, niečo premieňa.

Modliť sa je už odteraz víťazstvom nad osamelosťou a zúfalstvom. Je to ako 
pozorovať každú čiastočku tvorstva, ako sa hýbe v dejinách, čoho dôvod ne-

raz nedokážeme zachytiť. Avšak je v pohybe, je na pochode.

A v cieli každej cesty – čo je v cieli našej cesty? ... Je tam Otec, ktorý očaká-
va všetko a všetkých s rukami roztvorenými dokorán.

Hľaďme na tohto Otca.“
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1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: manželia Halčinoví 100€; z pohrebu Slavka Pitoňáka 
30€. Pán Boh zaplať!
2. Darovali na kostol v Križovej Vsi: Bohu známa 50€.Pán Boh zaplať!
3. Darovali na kostol v Strážkach: z krstu Márie Bednarčíkovej 20€; z pohrebu Ladislava 
Maliňáka 50€. Pán Boh zaplať!
4. Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok 8.2.2019 po sv. omši prosíme - Skupinu č.29
ul. Družstevná: Milaňaková č. 2, Kovalčíková č.14, Šelepová č. 14
ul. Weberová: Štefaniaková č.15, Sičarová č.22.
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 9.2.2019, prosíme tieto ženy: 
Andrea Maláková, č.d. 26,     Katarína Tyborová, č.d. 225,      Beáta Tyborová, č.d. 225.

                     LITURGICKÝ  PREHĽAD Spišská
Belá Strážky Krížová 

Ves

PO 4.2. Pondelok
4. týždňa v Cezročnom období 18:30 17:30

UT 5.2. Sv. Agáty, panny a mučenice
Spomienka 18:30 17:00 17:30 K

ST 6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov,
 japonských mučeníkov 18:30 17:30 D

ŠT 7.2. Štvrtok
4. týždňa v Cezročnom období

18:00 +
18:30 17:00

PI 8.2. Sv. Jozefíny Bakhity, panny
Ľubovoľná spomienka

6:30
18:30 D 17:30

SO 9.2.
Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

Večerná sv. omša je z nasl. nedele 
6:30

18:30

NE 10.2. PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

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   
S - sobáš so sv. omšou      so - sobášne obrady

SPIŠSKÁ BELÁ: STRÁŽKY: KRÍŽOVÁ VES:

Po 18.30 † Mária Štefan, Anna a Stanislav † Jozef a Žofia

Ut 18.30 † Margita a Michal † Helena s rod.

St 18.30 † Emil a ost. z rod. ž. Viktória s rod.

Št 18.30 † Ján a Margita (40r.) ž. Andrea

Pi 6.30 † Oskar, Anna a Ján
18.30 † Dorota, Vojtech a Peter † Valéria a Jozef

So
6.30  † Anna a Emil
18.30 † Vincent Smrek, Ján a Ján 
Pisarčík

Ne
07.30 † Michal Bizub
09.00 † Margita a Rudolf
10.30 za veriacich
18.30 † Mária, Jozef a Antónia

† Daniela
Budzáková

† Milan

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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pokračovanie na zadnej strane

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

Lukáš Špak, syn † Františka a Viery r. Mazurekovej, bývajúci v Strážkach a
Michaela Štecová, dcéra Emila a Marcely r. Selvekovej, bývajúca v Slovenskej Vsi

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

ZÁPIS BIRMOVANCOV
ZŠ J. M. Petzavla

bude v sobotu 9.2.2019 od 10:00 do 11:00 hod. - ôsmy ročník,
od 11:00 do 12:00 hod. - deviaty ročník.

ZŠ M. R. Štefánika 
bude v nedeľu 10.2.2019 od 13:00 do 14:00 hod. – ôsmy ročník,

od 14:00 do 15:00 hod. - deviaty ročník.  

Všetci prechádzame fázami takzvanej „de-
zolácie”, teda neútechy, „temnými chvíľami”, 

v ktorých sa zdá, že veci strácajú zmysel. 
Práve vtedy však majú kresťania „vytrvať“, 
aby „dospeli k Pánovmu prísľubu“ – bez to-

ho, aby „sa opúšťali“ či „začali cúvať“. 

Na túto tému kázal pápež František pri 
svätej omši v Dome sv. Marty.

Svätý Otec v homílii vychádzal z liturgic-
kého čítania z Listu Hebrejom (10,32-
39), v ktorom jeho autor „hovorí ku kres-
ťanom, ktorí prechádzajú temným 
obdobím“, momentom prenasledovania. 
Podobne aj my prechádzame ťaživými fá-
zami, „keď nič necítime“ a v duši máme 

PÁPEŽ FRANTIŠEK:
V ČASE DUCHOVNEJ NEÚTECHY

TREBA VYTRVALOSŤ


