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pokračovanie z titulnej strany
ké priateľstvá a koľké sklamania z lásky sú v 
našom svete! Toľké...
Grécky boh lásky, v mytológii, je tým abso-
lútne najtragickejším: nedá sa pochopiť, či 
je bytosťou anjelskou, alebo je démonom. 
Mytológia hovorí, že je synom Porosa a 
Penie, čiže prešibanosti a chudoby, predur-
čený niesť v sebe niečo z charakteristík 
oboch týchto rodičov. Môžeme tu uvažovať 
nad nejednoznačnou povahou ľudskej lás-
ky: je skutočne ambivalentná, schopná pre-
kvitať a dosiahnuť moc v jednej hodine 
dňa, a hneď potom zvädnúť a odumrieť. Ak 
niečo uchopí, vždy jej to utečie preč. (po-
rov. Platón, Hostina, 203).
Je jedno vyjadrenie proroka Ozeáša, ktoré 
nekompromisne charakterizuje vrodenú 
slabosť našej lásky: „Vaša láska je ako ranný 
oblak – hovorí prorok – ako ranný oblak a 
ako rosa, ktorá pominie na úsvite“ (6,4). 
Hľa, čím je neraz naša láska: sľubom, ktorý 
sa len s námahou snažíme dodržať, snahou, 
čo rýchlo vyprahne a mení sa na paru, tak 
trochu ako keď zrána vyjde slnko a nočná 
rosa sa vytratí.
Koľkokrát sme my ľudia milovali takýmto 
slabým a nesústavným spôsobom. Všetci 
máme túto skúsenosť: milovali sme, ale po-
tom to opadlo, alebo tá láska oslabla... všet-
ci máme túto skúsenosť. Túžiac byť milo-
vaní, sme neskôr narazili na naše limity, na 
úbohosť našich síl: neschopní dodržať sľub, 
ktorý sa nám v dňoch milosti zdal byť ľah-
ko uskutočniteľným.
Napokon aj apoštol Peter mal strach a mu-
sel utiecť. Apoštol Peter nebol verný Ježi-
šovej láske. Stále je tu tá slabosť, ktorá nám 
dáva padnúť. Sme žobráci, ktorí na ceste 
riskujú, že nikdy celkom neobjavia ten po-
klad, ktorý hľadajú od prvého dňa svojho 
života: lásku.
Existuje však aj iná láska, tá láska Otca, 
„ktorý je na nebesiach“. Nikto nesmie po-
chybovať, že je príjemcom tejto lásky. Mi-
luje nás. „Miluje ma“, môžeme povedať. Ak 

by nás aj náš otec a naša matka neboli mi-
lovali – hypoteticky – je tu Boh na nebe-
siach, ktorý nás miluje tak, ako to nikto na 
tejto zemi nedokázal a nemôže nikdy doká-
zať. Láska Boha je vždy stála. Hovorí pro-
rok Izaiáš – počúvajte, aké je to krásne: „Či 
zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá 
zľutovania nad plodom svojho lona? I keby 
ona zabudla, ja nezabudnem na teba.  Hľa, 
do dlaní som si ťa vryl“ (49,15-16).
Dnes je v móde tetovanie: „Do dlaní som 
si ťa vryl“. Vytetoval som si ťa na svoje dla-
ne. Som v Božích dlaniach, takto, a nemô-
žem to vymazať. Božia láska je ako láska 
matky, ktorá nikdy nemôže zabudnúť. A ak 
matka zabudne? „Ja na teba nezabudnem“, 
hovorí. Toto je dokonalá láska Boha, takto 
sme ním milovaní. A ak by sa aj všetky na-
še pozemské lásky rozpadli a nezostalo by 
nám v dlaniach iné než prach, je tu pre nás 
vždy vrúcna a jedinečná Božia láska.
V hlade po láske, ktorý všetci cítime, ne-
hľadáme niečo, čo neexistuje: je to naopak 
pozvanie poznať Boha, ktorý je otcom. Na-
príklad obrátenie svätého Augustína pre-
chádzalo týmto úskalím: mladý a brilantný 
rečník hľadal jednoducho medzi tvormi 
niečo, čo mu žiadne stvorenie dať ne-
mohlo, až jedného dňa mal odvahu po-
zdvihnúť zrak. A toho dňa spoznal Boha. 
Boha, ktorý miluje.
Výraz „na nebesiach“ nechce vyjadriť diaľ-
ku, ale radikálnu odlišnosť lásky, inú di-
menziu lásky, lásku neúnavnú, lásku, ktorá 
navždy zostane..., ba viac, ktorá je vždy po 
ruke. Stačí povedať: „Otče náš, ktorý si na 
nebesiach“, a táto láska príde.
Preto sa nebojme! Nikto z nás nie je sám. 
A ak by aj  tvoj pozemský otec nešťastne na 
teba zabudol, a mal by si voči nemu zášť, 
nie je ti odopretá základná skúsenosť kres-
ťanskej viery: to poznanie, že si milovaným 
Božím dieťaťom, a že nič v živote nemôže 
vyhasiť jeho vášnivú lásku k tebe.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mh, jb-

Drahí bratia a sestry dobrý deň!
Pokračujeme v katechézach o 
Otčenáši. Prvý krok každej 
kresťanskej modlitby je vstup 

do tajomstva, do Božieho otcovstva. Ne-
možno sa modliť ako papagáje. Buď vstú-
piš do tajomstva, s vedomím, že Boh je 
tvoj Otec, alebo sa nemodlíš. Ak sa modlíš 
inak, nemodlíš sa. Ja sa chcem modliť k 
Bohu, svojmu Otcovi. Začínam tajom-
stvom.
Pre porozumenie toho, do akej miery je 
Boh otcom, uvažujeme nad postavami na-
šich rodičov, ale musíme ich vždy v neja-
kej miery vycibriť, očistiť. Toto hovorí aj 
Katechizmus Katolíckej cirkvi, keď hovorí: 

„Očistenie srdca sa týka predstáv otca a 
matky, ktoré pochádzajú z našej osobnej a 
kultúrnej histórie a ovplyvňujú náš vzťah 
k Bohu (č. 2779).
Nikto z nás nemal dokonalých rodičov, 
nikto. A rovnako ani my z našej strany ne-
budeme nikdy ako rodičia či ako duchovní 
pastieri dokonalými. Všetci máme chyby, 
všetci. Naše vzťahy lásky prežívame vždy 
ako poznačené našimi obmedzeniami a 
naším egoizmom, preto sú často krát zne-
čistené majetníckymi túžbami alebo mani-
pulovaním druhých. Z tohto dôvodu sa 
neraz vyznania lásky prevracajú na pocity 
hnevu a nepriateľstva. – Nuž pozri, títo 
dvaja sa minulý týždeň mali tak radi, a 
dnes sa nenávidia na smrť. Toto vidíme na 
dennom poriadku! A je to tak, keďže všet-
ci máme vo svojom vnútri zahorknuté ko-
rene, ktoré nie sú dobré a neraz sa dostanú 
na povrch a narobia zlo.
Preto, keď hovoríme o Bohu ako o „otco-
vi“, keď premýšľame nad obrazom našich 
rodičov, najmä ak nás mali radi, zároveň 
musíme ísť ďalej. Pretože Božia láska je 
láskou Otca, „ktorý je na nebesiach“, podľa 
vyjadrenia, ktoré nás pozýva používať Je-
žiš: je to láska totálna, ktorej chuť v tomto 
živote okusujeme iba nedokonalým spôso-
bom. Muži i ženy sú večnými žobrákmi po 
láske – sme žobrákmi po láske, potrebuje-
me lásku – hľadajú miesto, kde budú ko-
nečne milovaní, ale nenachádzajú ho. Koľ-

KATECHÉZA O OTČENÁŠI (7):
OTČE, KTORÝ SI NA NEBESIACH

„Ale Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol“.  Či zabudne žena na svoje ne-
mluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na 

teba.  Hľa, do dlaní som si ťa vryl.“ (Iz 49,14-16)

pokračovanie na zadnej strane
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1. Darovali na kostol v Strážkach: z pohrebu Anny Rexovej 100€.  Pán Boh zaplať!
2. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme vo farskom kostole vždy polhodi-
ny pred sv. omšou okrem toho vo štvrtok a piatok obidva dni dopoludnia od 10:00 do 12:00 
a popoludní od 15:00. V Krížovej Vsi v piatok od 16:00 do sv. omše. V Strážkach v utorok 
od 16.30 do sv. omše. Chorých navštívime tak ako zvyčajne.
3. Stretnutie III. rádu Sv. Františka bude dňa 24.2.2019 o 13.30 hod. vo farskom kosto-
le v Spišskej Belej.
4. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu 3. 3. 2019 po pobožnosti.
5. Od nedele 3. 3. 2019 budú pre birmovancov  sv. omše o 16.00 hod.
6. Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok 1.3.2019 po sv. omši prosíme - Skupinu č.32
ul. Družstevná: Kačmarčíková č.85, ul. Tovarenská č.7: Vidová , Šperková ,Špesová
ul. Tovarenská: Pisarčíková, Pitoňáková Kp. Nálepku: Lopatovská č.15
7. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 2.3.2019, prosíme tieto ženy: 
Andrea Kozáková č.d. 28; Marianna Chovaňaková č. d. 39; Elena Chovaňaková č. d. 40.

                     LITURGICKÝ  PREHĽAD Spišská
Belá Strážky Krížová 

Ves

PO 25.2. Pondelok
7. týždňa v Cezročnom období 18:30 17:30

UT 26.2. Utorok
7. týždňa v Cezročnom období 18:30 17:00 17:30 K

ST 27.2. Streda
7. týždňa v Cezročnom období 18:30 17:30 D

ŠT 28.2. Štvrtok
7. týždňa v Cezročnom období

18:00 †
18:30 17:00

PI 1.3.
Piatok

7. týždňa v Cezročnom období
Prvý piatok v mesiaci

6:30
18:30 D 17:00 17:30

SO 2.3.
Panny Máriev sobotu

Ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nasl. nedele 

6:30
18:30

NE 3.3. ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:30
9:00

10:30
16:00
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 †Ján Čenščák † Emil a Alžbeta

Ut 18.30 ž. Ján a Soňa ž. Jozef s rod.

St 18.30 na úmysel ž. Mária s rod.

Št 18.30 ž. Mária ž. Ján a Jana

Pi 6.30 ž. Mária 
18.30 † Ladislav, Eva, Mária, Oldrich a Alojz

† Jozef, Mária a 
Alžbeta

So 6.30  † Ján
18.30 † Paulína a Jozef

Ne
07.30 † Božena Kolárová
09.00 † František
10.30 † Jozef
18.30 ž. Radovan a Slava s rod.

† Alojz (20r.) † Juraj, Helena a Juraj

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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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

FILM O ŽIVOTE VDP. JOZEFA KRIŠANDU
 Pri príležitosti nedožitého životného jubilea 50. rokov nášho rodáka, 

kňaza vdp. Jozefa Krišandu,
Vás pozývame na premietanie dokumentárneho filmu o jeho živote 

v nedeľu  24. februára o 15:30 hodine v sále farskej budovy.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma 
počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriate-
ľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnaj-
te tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, 
čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, 
nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, ne-
odopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak 
ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako 
chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! 
Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte 
zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich 
milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre ro-
bia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj 
hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to 
dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď 
aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali 
naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, 
dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! 
Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi 
Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným 
a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš 
Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsu-
dzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a od-
pustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, 
natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do 

lona. Lebo akou mierou budete merať vy, ta-
kou sa nameria aj vám.“
Meniť srdcia je milovať. Drsné slová, ktoré za-
žívame skoro každý deň. Niekto ma slovom 
podpichne už-už sa nechám strhnúť hnevom, 
dobrý priateľ mi vytkne moju slabosť a hneď sa 
zapriem a neprerieknem slovo, pri hre zažijem 
nespravodlivosť a už ma berie do bitky. Sú to 
skúsenosti, ktoré nás vedia strhnúť a môže to 
byť aj za dobrú vec alebo boj za spravodlivosť. 
Prečo potom Ježiš hovorí, že máme odpúšťať? 
Načo je to dobré? Lebo história nám potvrdzu-
je Ježišove slová, že zlo ešte nikdy nevyprodu-
kovalo dobro. Zatiaľ čo dobro, už toľko krát 
zmenilo dejiny. Božie kráľovstvo je v učení sa 
odpúšťať. Celý život sa to učil aj Maximilián 
Kolbe, ktorý mal plné právo neodpustiť svojim 
trýzniteľom. Mal Ježiša v srdci, preto dokázal 
odpustiť so srdca. Ako vraví múdrosť: Ak bu-
deš rozbíjať ľad kladivom a silou, ovocím bude 
námaha, únava a ostré úlomky. No ak použiješ 
zdroj tepla, ľad sa rozpustí sám, bez väčšej ná-
mahy. Jedine kto miluje, môže pochopiť Ježišo-
ve slová.

Zamyslenia

„MILOSRDENSTVO CHCEM, NIE OBETU.“


