‚RÝCHLO PRINESTE NAJLEPŠIE ŠATY A OBLEČTE HO!
K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a
hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci
šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s
nimi.“
Preto im povedal toto podobenstvo: „Istý
človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá
mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok
hýrivým životom premárnil.
Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a
uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on
ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I
túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine,
ale nik mu ich nedával.
Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a
ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k
svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil
som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako
jedného zo svojich nádenníkov.‘ I vstal a šiel
k svojmu otcovi.
Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a
bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa
mu okolo krku a vybozkával ho.
Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa
tvojím synom.‘
Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo
prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte
mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte
vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo
hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a
ožil, bol stratený, a našiel sa.‘ A začali hodovať.
Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a
tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal
sa, čo sa deje. Ten mu povedal: ‚Prišiel tvoj
brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa
mu vrátil zdravý.‘

On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel
teda otec a začal ho prosiť.
Ale on odpovedal otcovi: ‚Už toľko rokov ti
slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a
mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa
zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel
tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.‘
On mu na to povedal: ‚Syn môj, ty si stále so
mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo
sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat
bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘“
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KATECHÉZA O OTČENÁŠI (11):

CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ DAJ NÁM DNES

Každý z nás je niekedy tým mladším márnotratným synom: stratený a opantaný svojími
hriechmi, ktoré nás zväzujú a ťahajú dole, až
máme niekedy pocit, že nevieme už ani vstať
a vrátiť sa. A predsa, niekde sa objaví maličká túžba: vydať sa na cestu domov, byť – hoci najmenším – v dome Otca. Ľútosť a túžba
po odpustení a spoločenstve nás opäť stavajú na nohy. A hostina je pripravená.
No niekedy sme tým starším synom: opantaný svojou pýchou a predovšetkým trpkosťou. Starší syn je stratený, napriek tomu, že
je doma. Je ďaleko od domu Otca, pretože je
vzdialený svojím hnevom, ale najmä svojím
neustálym súperením a porovnávaním sa
s ostatnými.
Na našej ceste životom sme niekedy mladším i starším synom. Avšak musíme opustiť
aj mladšieho syna aj staršieho syna, aby sme
sa stali ako milosrdný a milovaný Otec: naplnení túžbou radovať sa a oslavovať život,
ktorý nám Boh dáva v hojnosti. Toto je cieľom nášho života!
„Nie každý, kto blúdi, je stratený; nie každé
zlato trblieta sa...“ (J.R.R. Tolkien)
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rahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes prejdeme k rozoberaniu
druhej časti Otčenáša, v ktorej
predkladáme Bohu naše potreby. Táto druhá časť začína slovom, ktoré
vonia každodennosťou: chlieb.
Ježišova modlitba počína od naliehavej
žiadosti, ktorá je veľmi podobná prosbe
žobráka: „Daj nám každodenný chlieb!“
Táto modlitba vychádza z evidentnej skutočnosti, na ktorú často zabúdame, a to
tej, že nie sme sebestačnými tvormi a každý deň potrebujeme jesť.

Sväté písmo nám ukazuje, že pre množstvo ľudí sa stretnutie s Ježišom udialo
počínajúc od nejakej žiadosti. Ježiš nežiada o štylizované vzývania, naopak, celá
ľudská existencia, s jej najkonkrétnejšími
a každodennými problémami, sa môže
stať modlitbou. V evanjeliách nájdeme
množstvo prosebníkov, ktorí naliehavo
prosia o oslobodenie a spásu. Niekto pýta
chlieb, iný uzdravenie; niektorí očistenie,
ďalší zrak; alebo aby milovaná osoba
mohla prebrať k životu... Ježiš nikdy neprejde ľahostajne popri týchto žiadostiach
a týchto bolestiach.
Ježiš nás teda učí prosiť Otca o každodenný chlieb. A učí nás to robiť spolu s mnohými mužmi a ženami, pre ktorých je táto
modlitba výkrikom – často držaným v sebe – ktorý sprevádza každodennú úzkosť.
Koľko matiek a otcov, aj dnes, ide spať s
trápením, že nemajú na zajtra dostatok
chleba pre svoje deti? Predstavme si túto
modlitbu prednesenú nie v bezpečí pohodlného bytu, ale vo vratkej neistote miestnosti, kde sa musíme prispôsobiť, kde
chýba to nevyhnutné pre život. Ježišove
slová nadobúdajú novú silu. Kresťanská
modlitba začína od tejto úrovne. Nie je to
cvičenie pre askétov; vychádza zo skutočnosti, zo srdca a tela ľudí, ktorí žijú v núdzi, alebo ktorí zdieľajú stav tých, ktorí
nemajú to nevyhnutné pre život. Ani najvyšší kresťanskí mystici nemôžu odhliadať
od jednoduchosti tejto prosby. „Otče, daj,
aby tu dnes pre nás i pre všetkých bolo
nevyhnutného chleba“. A „chlieb“ tu znapokračovanie na druhej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: z pohrebu Edity Podolskej 100€; z pohrebu Emílie
Mačugovej 100€; z krstu Natálie Šugerekovej 20€; z krstu Erika Šugereka 50€; z krstu Slavomíra Slodičaka 20€; manželia Šterbákoví 50€. Pán Boh zaplať!
2. Darovali na kostol v Krížovej Vsi: Bohu známa 100€; rod. Dindová 50€. Pán Boh zaplať!
3. Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok 5.4.2019 po sv. omši prosíme - Skupinu č.5
ul.Záhradná: Zuberecová č. 11; Adamjaková č.21; Malichová č.35; Novajovská č.22; Svocáková č. 20; Čekovská č. 18
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 30.3.2019, prosíme tieto ženy:
Edita Nováková, č.d. 92, Bernadeta Fedorová, č.d. 92, Mariana Šatalová, č.d. 95, Dana Hangurbadžová, č.d. 227.
5.V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme vo farskom kostole vždy polhodiny
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. omši. Chorých navštívime tak ako zvyčajne.
pokračovanie z titulnej strany
mená aj vodu, lieky, bývanie, prácu... Znamená to prosiť o to nevyhnutné pre život.
Chlieb, o ktorý kresťan prosí v modlitbe,
nie je „môj“ chlieb – dajte pozor na toto:
nie je to „môj“ chlieb –, je to „náš“ chlieb.
Takto to chce Ježiš. Učí nás prosiť oň nielen
pre seba samých, ale pre celé bratstvo vo
svete. Ak sa Otčenáš nemodlíme týmto
spôsobom, potom prestáva byť kresťanskou
modlitbou. Ak Boh je naším Otcom, ako sa
môžeme pred neho predstaviť inak než držiac sa vzájomne za ruky? My všetci. A ak si
chlieb, ktorý nám on dáva, kradneme medzi
sebou, ako si môžeme hovoriť, že sme jeho
deti? Táto modlitba obsahuje postoj empatie, postoj solidarity. V mojom hlade cítim
hlad mnohých, a tak sa modlím k Bohu, až
kým ich prosba nebude vyslyšaná. Takto Ježiš učí svoje spoločenstvo, svoju Cirkev, prinášať Bohu potreby všetkých: „Sme tvoje
deti, Otče, zmiluj sa nad nami!“.
A teraz bude dobre, keď sa trochu pozastavíme a pomyslíme na hladné deti. Pomyslime na deti, ktoré sú v krajinách, kde je
vojna: na hladné deti v Jemene, hladné deti v Sýrii, hladné deti v toľkých krajinách,
kde niet chleba, v Južnom Sudáne. Myslime na tieto deti a mysliac na ne vyslovme
spoločne nahlas modlitbu: „Otče, chlieb
náš každodenný daj nám dnes“. Všetci spolu: „Otče, chlieb náš každodenný daj nám
dnes.“ Ešte raz: „Otče, chlieb náš každo2

denný daj nám dnes.“ Chlieb, o ktorý prosíme od Pána v modlitbe je ten istý, ktorý
nás jedného dňa obviní. Vytkne nám, že
sme si málo navykli lámať ho pre blížnych,
slabý zvyk deliť sa oň. Bol to chlieb darovaný ľudstvu, a namiesto toho ho zjedol
iba niekto: toto láska nemôže zniesť. Naša
láska nemôže toto zniesť; ani Božia láska
nemôže zniesť toto sebectvo: nepodeliť sa
o chlieb.
Raz bol veľký zástup ľudí pred Ježišom:
boli to ľudia, ktorí mali hlad. Ježiš sa opýtal, či niekto niečo nemá, a našlo sa len
jedno dieťa – chlapec – ochotný podeliť sa
o svoje zásoby: päť chlebov a dve ryby. Ježiš rozmnožil toto veľkorysé gesto (porov.
Jn 6,9). To dieťa pochopilo lekciu Otčenáša: že jedlo nie je súkromný majetok –
vložme si toto do hlavy: jedlo nie je súkromný majetok –, ale dar prozreteľnosti na
podelenie sa, s Božou milosťou.
Ozajstný zázrak uskutočnený Ježišom v
ten deň nie je iba rozmnoženie – ktoré je
pravdou –, ale podelenie sa: dajte to, čo
máte, a ja urobím zázrak. On sám rozmnožením toho obetovaného chleba, anticipoval obetu seba samého v Eucharistickom
chlebe. V skutočnosti iba Eucharistia je
schopná zasýtiť hlad po nekonečne a
túžbu po Bohu, ktorá hýbe každým človekom, aj pri úsilí o každodenný chlieb.
(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mh, jbzdroj: radiovaticana
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

Po 18.30 ž. Maroš a Dušan
Ut † Viera Molitorisová

KRÍŽOVÁ VES:
†Anna a Ján

† Ján, Žofia,
Katarína, Štefan
a ost. z rod.

St 18:30 † Ján a ost. z rod. Grivalskej

† Emil, Helena a Anna

Št 18:30 † Valent Kačmarčík
ž. Ružena
Pi 6:30
18:30 † Hrantišek, Karolína a Matúš

† Mária a Gregor

† Mária, Jakub a Alojz

ž. Mária (50r.) s
rod.

† Ida, Andrej a Jarolím

ž. Ján (50r.)
So 6:30
18:30 † Juraj
07:30 † Štefan, Žofia a Ján
09:00 † Eva Konečná
Ne 10:30 ž. Marek a Anna (25 r. sobáša)
16:00 za veriacich
18:30 † Stanislav a ost. z rod. Monkovej
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