pokračovanie z titulnej strany
on je jasný. Ak tomuto neporozumieme,
riskujeme, že nebudeme rozumieť významu tretej prosby Otčenáša. V skutočnosti je Biblia plná vyjadrení, ktoré nám
hovoria o pozitívnej Božej vôli voči svetu. V katolíckom Katechizme nájdeme
zbierku citátov, ktoré dosvedčujú túto
vernú a trpezlivú Božiu vôľu (porov. č.
2821-2827).
A sv. Pavol v Prvom liste Timotejovi píše: „Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení a aby poznali pravdu“ (2,4). Toto je
bez akejkoľvek pochybnosti Božia vôľa:
spása človeka, ľudí, každého z nás. Boh
so svojou láskou klope na dvere nášho
srdca. Prečo? Aby nás pritiahol. Aby nás
pritiahol k sebe a priviedol nás na cestu
spásy. Boh je blízko každému z nás jeho
láskou, aby nás za ruku priviedol k spáse. Koľko lásky je za týmto!
Takže keď prosíme „buď vôľa tvoja“, nežiada sa tým od nás servilne skláňať hlavu, ako keby sme boli otroci. Nie! Boh
nás chce slobodných. To, čo nás oslobodzuje, je jeho láska. Otčenáš je v skutočnosti modlitbou synov a dcér, nie otrokov; detí, ktoré poznajú srdce svojho
otca a sú si istí jeho plánom lásky. Beda
nám, ak pri vyslovovaní týchto slov krčíme plecia na znak rezignácie akoby voči
osudu, ktorý sa nám prieči a ktorý nedokážeme zmeniť.
Naopak, ide o modlitbu plnú vrúcnej
dôvery v Boha, ktorý chce pre nás dobro, život, spásu. Je to odvážna modlitba,
dokonca aj bojovná, pretože vo svete je
veľa, priveľa skutočností, ktoré nie sú
podľa Božieho plánu. Všetci ich poznáme. Parafrázujúc proroka Izaiáša, môžeme povedať: „Tu, Otče, je vojna, zlé zaobchádzanie, vykorisťovanie, ale vieme,
že ty chceš naše dobro, preto ťa prosíme:
buď vôľa tvoja! Pane, prevráť plány sveta, premeň meče na pluhy a kopije na

kosáky, aby sa nikto viac nepriúčal boju!“ (porov. Iz 2,4). Boh chce mier.
Otčenáš je modlitba, ktorá v nás zapaľuje tú istú Ježišovu lásku k Otcovej vôli,
plameň, ktorý láskou pobáda svet k premene. Kresťan neverí v nejaký neodvratný „osud“. Vo viere kresťanov nie je nič
vydané napospas náhode. Je v nej naopak spása, ktorá čaká, aby sa prejavila v
živote každého muža a ženy a aby sa naplnila vo večnosti. Ak sa modlíme, je to
preto, že veríme, že Boh môže a chce
premeniť realitu víťazstvom dobra nad
zlom. Tohto Boha má zmysel poslúchať
a odovzdať sa mu aj v čase najtvrdšej
skúšky.
Takto to bolo u Ježiša v Getsemanskej
záhrade, keď zakusoval úzkosť a modlil
sa: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa
nech sa stane!“ (Lk 22,42). Ježiš je zdrvený zlom sveta, ale dôverne sa oddáva
do oceánu lásky v Otcovej vôli. Aj mučeníci, vo svojej skúške nevyhľadávali
smrť, vyhľadávali to, čo je po smrti,
vzkriesenie. Boh nás z lásky môže viesť k
tomu, aby sme kráčali po náročných cestách, zakúsili rany a bolestivé tŕne, ale
nikdy nás neopustí. Vždy bude s nami,
pri nás, v nás. Pre veriaceho je to skôr istota než nádej. Boh je so mnou.
Rovnako ako to nájdeme v podobenstve
z Lukášovho evanjelia, venovanom potrebe neustále sa modliť. Ježiš hovorí:
„A Boh neobráni svojich vyvolených, čo
k nemu volajú dňom i nocou, a bude k
nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz
ich obráni“ (18,7-8). Taký je Pán, tak
nás miluje, tak nás má rád. Nuž, chcel by
som vás teraz pozvať všetci spoločne sa
pomodliť Otčenáš. A tí, ktorí nevedia po
taliansky, nech sa modlia vo svojom jazyku. Modlime sa spoločne: Otče náš...
(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mh, jb
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KATECHÉZA O OTČENÁŠI (10):

BUĎ VÔĽA TVOJA

Úvodom ku katechéze bolo biblické čítanie z Prvého listu svätého Pavla Timotejovi: „Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých
ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným
životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2,1-4).
tvorili triptych: „Posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja“.
Dnes budeme hovoriť o tretej prosbe.
Ešte pred starostlivosťou o svet zo strany človeka je tu neúnavná Božia starostlivosť o človeka a o svet. Celé evanjelium odráža toto otočenie perspektívy.
Hriešnik Zachej vylezie na strom, pretože chce vidieť Ježiša, ale nevie, že oveľa skôr ho už Boh hľadal. Keď Ježiš prichádza, hovorí mu: „Zachej, zíď rýchlo
dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom
dome!“ A nakoniec vyhlasuje: „Syn človeka prišiel totiž hľadať a zachrániť, čo
sa stratilo“ (porov. Lk 19,5.10).
Hľa, vôľa Božia, tá, o ktorú prosíme, aby
sa stala. Aká je vôľa Božia vtelená do Ježiša? Hľadať a zachrániť to, čo sa stratilo. A my v modlitbe prosíme, aby Božie
hľadanie malo dobrý koniec, aby sa naplnil jeho univerzálny plán spásy, najprv
v každom z nás a potom v celom svete.
Rozmýšľali ste, čo to znamená, že ma
Boh hľadá? Každý z nás môže povedať:
„Ale, Boh ma hľadá?“ – Áno! Hľadá ťa!
Hľadá teba, hľadá mňa. Každého, osobrahí bratia a sestry, dobrý deň!
Keď pokračujeme v našich kate- ne. Aký veľký je Boh! Koľko lásky je za
chézach o Otčenáši, dnes sa pri- týmto.
Boh nie je nejednoznačný, neskrýva sa
stavíme pri tretej prosbe: „Buď vôľa
Tvoja“. Treba ju čítať v jednote s prvými za hádanky, nenaplánoval budúcnosť
dvoma – „Posväť sa meno tvoje“ a „príď sveta nerozlúštiteľným spôsobom. Nie,
pokračovanie na zadnej strane
kráľovstvo tvoje“ – tak, aby v celku vy-
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Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: : z pohrebu Margity Bizubovej 100€;
z pohrebu Viery Molitorisovej 100€; z pohrebu Margity Pisarčíkovej 100€. Pán Boh zaplať!
2. Darovali na kostol v Strážkach: z pohrebu Jána Suchanovského 50€. Pán Boh zaplať!
3. Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok 29.3.2019 po sv. omši prosíme - Skupinu č.4
ul. Kúpeľna: Skribčáková č. 15, Halčinová č. 34, Nebusová č. 40, Kolodzejová č. 42,
Fudalyová č. 44, Britaňáková č. 48
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 30.3.2019, prosíme tieto ženy:
Antónia Mrugová, č.d. 85, Oľga Žoldáková, č.d. 86, Elena Krempaská, č.d. 88.
5. Katolícka jednota Slovenska oznamuje veriacim, ktorí majú záujem o dopravu na
15. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove, že
je zabezpečený autobus. Odchod 4. mája 2019 t.j. v sobotu o 6.00 hod. ráno z autobusovej zastávky od obchodného domu, ak bude dostatočný záujem. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť v sakristií a zaplatiť príspevok 12,-Eur na dopravu, najneskôr do 28. apríla
2019.
6. Na budúci týždeň v noci z 30. na 31. marca sa mení čas. O 2.00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3.00 hodinu letného času.

DAJ SA MI NAPIŤ

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom
Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub
svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova
studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni.
Bolo okolo poludnia.
Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej
povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli
do mesta nakúpiť potravy.
Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty,
Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia
sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.
Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a
vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘
ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“
Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a
studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu?
Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal
túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a
jeho stáda?“
Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda,
ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“
Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby
som už nebola smädná a nemusela sem chodiť
čerpať! Vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v
Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“
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Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza
hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani
na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame
tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov.
Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a
pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“
Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“
Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam
s tebou.“
Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v
neho. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho,
aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte
oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene
povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale
sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“
Jn 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42
Aj keď sa zdá, že už niet nádeje, dostanem ešte
šancu. Len či ju využijem.
Je dôležité v každej situácii rozpoznať svoju
úlohu a plniť ju čo najlepšie.
Zamyslenia

ZVESTOVANIE PÁNA
slávnosť
Utorok
po 3. pôstnej nedeli
Streda
po 3. pôstnej nedeli

PO

25.3.

UT

26.3.

ST

27.3.

ŠT

28.3.

Štvrtok
po 3. pôstnej nedeli

17:45 KC
18:30

PI

29.3.

Piatok
po 3. pôstnej nedeli

6:30
18:30 D

SO

30.3.

Sobota
po 3. pôstnej nedeli
Večerná sv. omša je z nasl. nedele

6:30
18:30

Strážky

Krížová
Ves

17:00

17:30

18:30

17:30 K

18:30

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

7:30
9:00
10:00
ŠTVRTÁ
PÔSTNA
NEDEĽA
10:30
9:00
NE 31.3.
10:30
K
15:00 KC 14:00KC 14:00KC
(NEDEĽA RADOSTI)
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:
Po 18.30 ž. Lýdia a Renáta

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

† František

† Jozef a Emil

Ut 18.30 † Jozef a Valentín
St 18:30 † Helena a Ján Kuchta
Št 18:30 † Anna, Štefan a Zuzana

ž. Mária
Za zdravie pre
Annu a Beátu

ž. Magdaléna Šterbáková (80r.)
Pi 6:30
18:30 † Mária (20r.) a ost. z rod.

ž. Anna

† Štefan a Žofia Bekešoví
So 6:30
18:30 † Anna (5r.) a Emil
07:30 † Šimon, Agnesa a ost. z rod.
za veriacich
Ne 09:00
10:30 † Sára
18:30 ž. Arianka

† Wlater Alexy

ž. Mária (80r.)
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