pokračovanie z titulnej strany
„Príď kráľovstvo tvoje!“, opakuje naliehavo kresťan, keď sa modlí Otčenáš. Ježiš
prišiel. Ale svet je stále poznačený hriechom, svet obývaný toľkými ľuďmi, ktorí
trpia, ľuďmi, ktorí nie sú zmierení a neodpúšťajú, je poznačený vojnami a mnohými
spôsobmi vykorisťovania – pomyslime napr. na obchodovanie s deťmi. Všetky tieto
skutočnosti dokazujú, že Kristovo víťazstvo sa ešte kompletne neuplatnilo: veľa
mužov a žien stále žije s uzavretým srdcom. A predovšetkým v týchto situáciách
sa na perách kresťana objavuje druhá
prosba Otčenáša: „Príď kráľovstvo tvoje!“.
Je to ako povedať: „Otče, potrebujeme ťa.
Ježiš, potrebujeme teba, potrebujeme, aby
si bol všade a navždy Pánom uprostred
nás!“. „Príď kráľovstvo tvoje, ty buď
uprostred nás“.
Niekedy sa pýtame: prečo sa toto kráľovstvo uskutočňuje tak pomaly? Ježiš rád
hovorí o svojom víťazstve jazykom podobenstiev. Napríklad hovorí, že Božie kráľovstvo sa podobá poľu, kde rastú spolu
dobrá pšenica aj kúkoľ: najhoršou chybou
by bolo chcieť ihneď zasiahnuť vytrhávaním zo sveta toho, čo sa nám zdá byť burinou. Boh nie je ako my, Boh má trpezlivosť. Jeho kráľovst vo sa vo svete
nenastoľuje násilím: spôsob, akým sa šíri,
je miernosť (porov. Mt 13,24-30).
Božie kráľovstvo je bezpochyby veľká sila,
najväčšia, aká kedy jestvovala, nie však
podľa kritérií sveta. Preto sa zdá, akoby nikdy nenadobudla absolútnu väčšinu. Je to
ako kvas, ktorý sa vmiesi do múky: zdanlivo zmizne, a predsa on je tým, čo dá vykysnúť celému cestu (Mt 13,33). Alebo je
ako horčičné zrnko, tak malé, takmer neviditeľné, avšak nesúce v sebe rozpínavú silu
prírody. A keď vyrastie, stáva sa najväčším
zo všetkých stromov v záhrade (porov. Mt
13,31-32).
V tomto „osude“ Božieho kráľovstva môžeme intuitívne vnímať príbeh Ježišovho

života: aj on bol pre svojich súčasníkov
jemným znamením, udalosťou takmer neznámou oficiálnym historikom tej doby.
„Pšeničným zrnkom“, ako definoval sám
seba, ktoré zomiera v zemi, ale len tak môže priniesť veľkú úrodu (porov. Jn 12,24).
Symbol semena je výrečný: roľník ho jedného dňa vloží do zeme (gestom, ktoré
vyzerá ako pochovávanie), a potom „či spí
alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie“ (Mk 4,27).
Klíčiace semeno je viac Božím dielom než
človeka, ktorý ho zasial. Boh nás vždy
predchádza, Boh vždy prekvapuje. Vďaka
nemu po noci Veľkého piatku prichádza
úsvit Zmŕtvychvstania, ktoré dokáže
osvietiť nádejou celý svet.
„Príď kráľovstvo tvoje!“ – Zasievajme toto
slovo uprostred našich hriechov a našich
zlyhaní. Venujme ho do daru ľuďom zlomeným a skriveným životom, tomu, kto
zakúsil viac nenávisti než lásky, tomu, kto
prežíval neužitočné dni bez toho, že by
pochopil prečo. Darujme ho tým, ktorí
bojovali za spravodlivosť, všetkým mučeníkom dejín, tomu, kto dospel k záveru, že
bojoval bezúčelne a že tomuto svetu vládne vždy zlo. Takto budeme počuť ako odpoveď modlitbu Otčenáš. Bude opakovať
nespočetný raz tie slová nádeje, tie isté,
ktorými Duch spečatil celé Sväté písmo:
„Áno, prídem čoskoro!“ – Toto je Pánova
odpoveď: „Prídem čoskoro!“ Amen. A Pánova Cirkev odpovedá: „Príď, Pane Ježišu“ (Zjv 22,20).
„Príď kráľovstvo tvoje“ je ako povedať:
„Príď, Pane Ježišu“. A Ježiš hovorí: „Prídem čoskoro“. A Ježiš prichádza, jemu
vlastným spôsobom, ale každodenne. Dôverujme tomu. A keď sa modlíme Otčenáš, vždy vyslovujeme „Príď kráľovstvo
tvoje“, aby sme v srdci začuli: „Áno, áno,
prídem, a prídem čoskoro“.
(Preklad: Slovenská redakcia VR)
zdroj: radiovaticana
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KATECHÉZA O OTČENÁŠI (9):

PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE

Úvodom ku katechéze bolo biblické čítanie z Evanjelia podľa Matúša (13,32-32):
«Predniesol im ešte iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré
človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je
väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho
konároch.“»
v evanjelium“ (Mk 1,15). Tieto slová vôbec nie sú hrozbou, naopak sú šťastným
oznámením, posolstvom radosti. Ježiš
nechce tlačiť ľudí k obráteniu zasievaním
strachu z hroziaceho Božieho súdu alebo
z pocitu viny za spáchané zlo. – Ježiš nerobí prozelytizmus, on jednoducho ohlasuje. – Naopak, to, čo prináša, je Dobrá
zvesť spásy, a na základe toho volá k obráteniu. Každý je vyzvaný, aby veril v „evanjelium“: Božia vláda sa priblížila k jeho
deťom. – Toto je to „evanjelium“: Božia
vláda je nablízku jeho deťom. – A Ježiš
oznamuje túto nádhernú vec, túto milosť:
Boh, Otec, nás miluje, je nám blízko a učí
nás kráčať cestou svätosti.
Znamenia príchodu tohto kráľovstva sú
rozmanité a všetky pozitívne. Ježiš začína svoju službu tým, že sa ujíma chorých, tak na tele, ako aj na duchu, tých,
rahí bratia a sestry, dobrý deň! ktorí žili v sociálnom vylúčení – napríKeď sa modlíme Otčenáš, dru- klad malomocní, – hriešnikov, na ktohá prosba, s ktorou sa obracia- rých všetci hľadeli s pohŕdaním, aj tí, čo
me na Boha je „príď kráľov- boli ešte hriešnejší než oni, ale predstiestvo tvoje“ (Mt 6,10). Po vyslovení rali, že sú spravodliví. A ako Ježiš nazýprosby, aby bolo jeho meno posvätené, va týchto? „Pokrytci“. Ježiš sám naznaveriaci človek vyjadruje túžbu, aby sa čuje tieto znamenia – znamenia Božieho
urýchlil príchod jeho kráľovstva. Táto kráľovstva: „Slepí vidia, chromí chodia,
túžba vyprýštila, tak povediac, zo samého malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi
srdca Krista, ktorý začal svoje kázanie v vstávajú, chudobným sa hlása evanjeGalilei vyhlásením: „Čas sa naplnil a Bo- lium“ (Mt 11,5).
žie kráľovstvo je blízko. Obráťte sa a verte
pokračovanie na zadnej strane
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Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: z príležitosti 70 nar. p. Alžbeta 50€. Pán Boh zaplať!
2. V stredu je výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka (2013).
3. V stredu je výročný deň zriadenia Spišskej diecézy (1776).
4. V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom jarných kántrových dní je
príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
5. Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok 15.3.2019 po sv. omši prosíme - Skupinu č.2
ul. Hviezdoslavová: Neupaverová č.2, Šperková č.25, Bičušová č.39, Lešundáková č.55,
Horanská č.56, Porubovičová č. 60;
ul. Nová: Štefaňáková č.1,
6. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 16.3.2019, prosíme tieto ženy:
Denisa Lojeková, č.d. 62,
Marcela Svitanová, č.d. 64,
Zuzana Svitanová, č.d. 67.

AK SI BOŽÍ SYN, ...

budeš slúžiť.‘“Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá
príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na
ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“Ježiš
mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“Keď diabol skončil
všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.
Lk 4, 1-13

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a
diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol.
A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol
povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“Ježiš mu odvetil:
„Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a
vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu,
lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem.
Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi,
svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu
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Ježiš sa od Jordánu vráti plný Ducha Svätého. Z tohto naplnenia, z tejto slávnostnej
príležitosti, kde zaznie Otcovo svedectvo
o ňom, ide do krízy – na púšť. Duch ho vodí
po púšti a diabol ho pokúša. Ani v našom živote nie sú len svetlé dni. Niekedy priam rukolapne vnímame že Boh je blízko pri nás,
žehná nám, cítime sa neskutočne ním milovaní. No prichádzajú aj dni suchoty, opustenia, hladu, púšte. Akoby to nestačilo, prichádza aj Pokušiteľ so svojimi riešeniami
a ponukami. Kristus nám v tejto kríze ukazuje cestu. Je to cesta trpezlivosti - Zlo ma totiž
rýchle riešenia (hneď z kameňa chlieb, hneď
ti dám moc a slávu, hneď anjeli zasiahnu)
podporovaná Božím Slovom, ktoré je účinnou zbraňou proti nepriateľovi.
„A všetko, ... bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu
z Písma mali nádej“ (Rim 15,4).
Zamyslenia

Pondelok
po 1. pôstnej nedeli
Utorok
po 1. pôstnej nedeli
Streda
po 1. pôstnej nedeli

PO

11.3.

UT

12.3.

ST

13.3.

ŠT

14.3.

Štvrtok
po 1. pôstnej nedeli

17:45 KC
18:30

PI

15.3.

Piatok
po 1. pôstnej nedeli

6:30
18:30 D

SO

16.3.

Sobota
po 1. pôstnej nedeli
Večerná sv. omša je z nasl. nedele

6:30
18:30

Strážky

Krížová
Ves

18:30
18:30

17:30
17:00

18:30

17:30 K
17:30 D

16:30 KC
17:00
17:00 KC
17:30

7:30
9:00
10:00
10:30
9:00
NE 17.3.
10:30
K
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
15:00 KC 14:00KC 14:00KC
16:00 B
18:30
† adorácia K - Kolónia D - detská svätá omša B - birmovanecká svätá omša KC - krížova cesta
S - sobáš so sv. omšou

so - sobášne obrady

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

Po 18.30 ž. Jozef s rod.
Ut 18.30 † Albín s rod.

† Katarína a Dušan
† Jozef, Mária a
Jozef Kovalčíkoví
† Emil,
Ondrej a Katarína

St 18:30 † Rudolf Šelep (20r.)
Št 18:30 † Andrej a Ján
† Denisa
Pi 6:30
18:30 † Vincent, Elena a Dušan
ž. Mária a Jozef s rod.
So 6:30
18:30 † Emil a Juraj
07:30 za veriacich
† Mária, Štefan a Margita
Ne 09:00
10:30 † Helena a ost. z rod.
18:30 † Jozef, Júlia a Vincent

KRÍŽOVÁ VES:

†Ladislav Maliňák
† Božena a Juraj

† Jakub a Anna

† Peter
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