
Pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá 
dobrovoľný príspevok  0,10 €                             

Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá. 
Redakčná rada: ICLic. Jakub Grich (OPraem),  Mgr. Martin Schreiner, 

Mgr. Marek Suchanovský,  Jaroslav Bachleda.  
www.rkfarnost.spisskabela.sk  mail: fspbela@gmail.com 

Kancelária: 052/458 13 86 alebo 0902 591 534

Farská
Rodina

11. marec 2019 - 12/2019

Čistota úmyslov
Páter Cantalamessa svoju meditáciu 
zameral práve na čistotu úmyslov. K ví-
ťazstvu nad pokrytectvom patrí z väč-
šej miery jeho rozpoznanie v našom 

konaní, čo bolo cieľom prvej meditácie 
pôstneho cyklu.
Slovo pokrytectvo má pôvod v divadel-
nom jazyku, vysvetlil pápežský kazateľ. 
Jeho súčasťou je, keď „slovám a vonkaj-
ším postojom nezodpovedá dôverná 
realita pocitov. To, čo je na tvári, nie je 
tým, čo je v srdci“. Takže pokrytec robí 
zo svojho života akési „divadlo, v kto-
rom recituje pre publikum, nasadzuje 
si masku“.

Cesta von z pokrytectva
Keď sa pokrytectvo stane chronickým, 
prejaví sa v dvojitom živote. Ide o ne-
bezpečný stav pre dušu, z ktorého je 
veľmi ťažké vyjsť, upozornil páter Can-
talamessa. Pripomenul, ako ostro Ježiš 
tento stav pomenoval obrazom obiele-
ných hrobov (Mt 23,27-28).
Jednou z foriem pokrytectva je i dvoj-
tvárnosť či neúprimnosť, hovoriť do 
očí jedno a za chrbtom druhé. Z po-
krytectva sa človek musí aktívne vyslo-
bodzovať, a to tým, že pracuje na tom, 
aby si ho na sebe všimol. „Najťažším 
skutkom pokrytectva je skrývať vlastné 
pokrytectvo,“ upozornil pápežský kaza-
teľ a od popisu prejavov pokrytectva 
prešiel k radám na jeho prekonávanie.

 ČISTÉ SRDCE BEZ POKRYTECTVA

pokračovanie na druhej strane

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8) – tak znie názov pôstnej meditácie 
pápežského kazateľa, kapucínskeho pátra Raniera Cantalamessu, ktorú predniesol v piatok 15. 
marca v Kaplnke Redemptoris Mater vo Vatikáne. Zameral sa v nej na problém pokrytectva a 
zároveň na jednoduchosť, ako cnosť, s ktorou môžeme nad touto duchovnou chorobou zvíťaziť.

DOBRÝ A PRELÁSKAVÝ JEŽIŠU
Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred ob-
razom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu "Dobrý a preláskavý Ježišu", 
môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúc-
nosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej vie-

ry, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodla-
nie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše, uvažujem a 

rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst 
vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje 

kosti (Ž 22,17).

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vy-
stúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zme-
nil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril be-
lobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja 
mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v 
sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal 
uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s 
ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, vi-
deli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním 
stáli.
Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježi-
šovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri 
stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden 
Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovo-
ril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili 
do oblaku, zmocnil sa ich strach.
A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvole-
ný Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, 
ostal Ježiš sám.
Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu 
o tom, čo videli. 

Lk 9, 28b-36
Modlitba je pre mňa príležitosť rozprávať sa 
s Pánom. On dáva zmysel môjmu životu 
a ukazuje – ak to chcem vidieť a počuť – čo je 
pre mňa najlepšie. Ak si teda dokážem odo-
prieť nejaký film, leňošenie v posteli a podob-
né radovánky, získam čas na to najdôležitejšie: 

rozhovor s Pánom, na službu druhému, .... Ak 
budem počúvať, dá mi na to potrebné rady, 
ako dáva rady tréner svojmu zverencovi, aby 
všetko dobre zvládol, aby víťazil (v každom 
pokušení) a prežíval radosť. Na začiatku sa ti 
to môže zdať nezaujímavé, ale verím a prajem 
ti, aby si po modlitbe, čiže stretnutí s Pánom, 
prežil čistú radosť a zažil naplnenie.

Vyznanie sv. Ambróza, pre ktorého je Ježiš 
ozajstnou superhviezdou:

Keď túžim vyzdravieť zo svojich chorôb
– ty si lekár!

Keď ma stravuje neznesiteľná horúčka
– ty si čerstvý prameň!

Keď cítim výčitky svedomia – ty si odpustenie!
Keď volám o pomoc v ťažkostiach – ty si sila!

Keď mi smrť naháňa strach – ty si život!
Keď túžim po nebeskej vlasti – ty si cesta!

Keď ma obklopujú mrákavy a tma – ty si svetlo!
Keď mám smäd po istote – ty si pravda!
Keď mám hlad po ozajstnom pokrme

– Ty si chlieb života!
Kde si ty, Ježiš, tam je všetko!

     Kde si ty, Kriste, tam je pokoj!

Zamyslenia

UČITEĽ, DOBRE JE NÁM TU.
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1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: : z pohrebu † Ľudmily Ovčarikovej 30€, bohuznámy 
100€. Pán Boh zaplať!
2. Modlitbové stretnutie III.rádu Sv.Františka bude dňa 17.3.2019 o 13.30 hod. vo farskom 
kostole v Spišskej Belej.
3. Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok 22.3.2019 po sv. omši prosíme - Skupinu č.3
ul. Kúpeľná: Pješčáková  č.3,  Krajčoviech č.13,  Budzáková č.18,  Halčinová č.20, Talárová 
č.22,  Kisková č. 28;
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 23.3.2019, prosíme tieto ženy: 
Alena Krempaská, č. d.78; Dominika Štefaňáková, č. d. 78; Mária Mešárová, č. d. 83.

                     LITURGICKÝ  PREHĽAD Spišská
Belá Strážky Krížová 

Ves

PO 18.3. Pondelok
po 2. pôstnej nedeli 18:30 17:00 17:30

UT 19.3. SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE
slávnosť

6:30
18:30

14:00
pohrebná 

sv. o.
17:30

17:30 K

ST 20.3. Streda
po 2. pôstnej nedeli 18:30 17:30 D

ŠT 21.3. Štvrtok
po 2. pôstnej nedeli

17:45 KC
18:30

16:30 KC 
17:00

PI 22.3. Piatok
po 2. pôstnej nedeli

6:30
18:30 D

17:00 KC
17:30

SO 23.3.
Sobota

po 2. pôstnej nedeli
Večerná sv. omša je z nasl. nedele 

6:30
18:30

NE 24.3. TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

7:30
9:00

10:30
15:00 KC
16:00 B

18:30

9:00 
14:00KC

10:00 
10:30 K 
14:00KC

†  adorácia     K - Kolónia      D - detská svätá omša     B - birmovanecká svätá omša      KC - krížova cesta
S - sobáš so sv. omšou      so - sobášne obrady

SPIŠSKÁ BELÁ: STRÁŽKY: KRÍŽOVÁ VES:

Po 18.30 † Štefan, Katarína a Ján 

Ut 6:30 † Martin Čižik
18.30 † Jozef Budzák za Jozefov

St 18:30 † Paulína, Emil s rod.
† Michal, Mária, Berta 

a Ján

Št 18:30 za ctiteľov sv. Jozefa ž. Vladimír

Pi 6:30 † Valent a Katarína
18:30 ž. Marcel s rod. ž. Janka s rod.

So 6:30  † Jozef
18:30 † Vincent, Ján a Ján

Ne
07:30 ž. Marek
09:00 † Katarína, Imrich s rod.
10:30 † Eva a Peter
18:30 za veriacich 

† Ján Dudáš ž. Edita s rod.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

pokračovanie z titulnej strany
Lož voči Bohu
Pokrytectvo je klamstvom, degraduje 
Boha, dáva ho na druhé miesto, pričom 
na to prvé zasadzuje stvorenia, pohľad 
verejnosti, upozornil pôstny kazateľ, 
pričom dodal, že „pestovať svoj vonkaj-
ší dojem viac než srdce automaticky 
znamená dávať väčšiu dôležitosť člove-
ku než Bohu“:
„Pokrytectvo je v podstate nedostat-
kom viery, istou formou modlárstva, 
keďže stavia stvorenia na miesto Stvori-
teľa. (...) Pokrytectvu tiež chýba láska k 
blížnemu, pretože má tendenciu zredu-
kovať druhých na obdivovateľov. Ne-
uznáva v nich im vlastnú dôstojnosť, 
ale vidí ich len vo funkcii vlastného ob-
razu. Ako čísla obecenstva, nič viac.“
Zbraňou proti pokušeniam k pokrytec-
tvu je sústavné, každodenné korigova-
nie úmyslov. Proti tendencii ukazovať 
vykonané dobro treba bojovať konaním 
dobra v skrytosti.
Pestovať jednoduchosť
Božie slovo nielenže odsudzuje pokry-
tectvo, ale nás pobáda, aby sme pesto-
vali protichodnú cnosť – jednoduchosť, 
uviedol páter Cantalamessa.
Kristus nazýva pokrytectvo „kvasom fa-
rizejov“ (Lk 12,1), pretože kvas bol pre 
Židov symbolom korupcie, skazenosti, 
nekvasený chlieb zas symbolom čistoty, 
novosti a integrity. Pôst nás vyzýva zba-
viť sa všetkého, čo je v nás staré a ska-
zené, aby sme sa stali „novým cestom“ 
a boli čistí, transparentní.

Ako hovorí sv. Augustín i sv. Tomáš Ak-
vinský, jednoduchosť je vlastnosťou Bo-
ha. Boh je čistá jednoduchosť, «nič mu 
nebolo pridané, nič sa mu nemôže od-
ňať» (Sir 42,21). My naopak dosahuje-
me čistotu jedine očisťovaním, tým, že 
niečo z nás odstránime, ako napríklad 
zlo z našich skutkov (porov. Iz 1,16), 
povedal páter Cantalamessa.
Najkrajšia trofej na duchovnej ceste
„Akákoľvek činnosť, aj keď maličká, ak 
je vykonaná s čistým a jednoduchým 
úmyslom, robí nás „obrazom a podo-
bou Boha“. Čistý a jednoduchý úmysel 
zbiera rozptýlené sily duše, pripravuje 
ducha a zjednocuje ho s Bohom. Ona je 
základom, cieľom a okrasou všetkých 
cností. Smerujúc jedine k Bohu a sú-
diac veci vo vzťahu k nemu, jednodu-
chosť odpudzuje a premáha pretvárku, 
pokrytectvo a každú dvojtvárnosť...“
„Jednoduchosť je jednou z najobtiaž-
nejších a najkrajších trofejí na duchov-
nej ceste. Jednoduchosť je vlastná to-
mu, kto bol očistený skutočným 
pokáním, pretože je ovocím totálneho 
odpútania sa od seba a nezištnej lásky 
ku Kristovi. Dosahujeme ju kúsok po 
kúsku, bez toho, aby sme zmalomyseľ-
neli z našich pádov, ale s pevným od-
hodlaním hľadať Boha pre neho samot-
ného a nie pre nás samých.“

Zuzana Klimanová
zdroj: radiovaticana


