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KATECHÉZA O OTČENÁŠI (14):
„NEUVEĎ NÁS DO POKUŠENIA“

Úvodom ku katechéze bol úryvok z Prvého Pavlovho listu Korinťanom: «Skúška, ktorá na 
vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou 

dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať» (1 Kor 10,13).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Pokračujeme v katechéze o „Otčenáši“, 
prichádzajúc už k predposlednej invoká-
cii: „Neuveď nás do pokušenia“ (Mt 6,13). 
V inej verzii: „Neopúšťaj nás v pokušení“, 
„Nenechaj nás v pokušení upadnúť“. Mod-
litba Otčenáš začína pokojným spôsobom: 

vedie nás k túžbe, aby sa veľký Boží plán 
uskutočnil uprostred nás. Potom vrhá po-
hľad na život a vedie nás k prosbe o to, čo 
potrebujeme každý deň: „každodenný 
chlieb“. Potom sa modlitba obracia k na-
šim medziľudským vzťahom, často poškvr-
neným sebectvom. Prosíme o odpustenie 
a zaväzujeme sa odpúšťať. Ale práve s tou-
to predposlednou prosbou náš dialóg s ne-
beským Otcom vstupuje takpovediac do 
prúdu drámy, teda na pôdu konfrontácie 
medzi našou slobodou a nástrahami Zlé-
ho.
Ako je známe, pôvodné grécke vyjadrenie 
obsiahnuté v evanjeliách je ťažké presne 
vystihnúť, a všetky moderné preklady 
trošku pokrivkávajú. Na jednom prvku sa 
však môžeme jednomyseľne zhodnúť: pri 
akomkoľvek chápaní textu musíme vylú-
čiť, že Boh by bol protagonistom pokuše-
ní, ktoré doliehajú na ceste človeka. Ako 
keby Boh číhal na svoje deti kladením ná-
strah a pascí. Výklad tohto druhu je v roz-
pore predovšetkým so samotným textom 
a je ďaleko od obrazu Boha, ktorý nám Je-
žiš zjavil.
Nezabúdajme na to „Otče“. Modlitba Ot-
čenáš začína od „Otče“. A otec nekladie 
svojim deťom nástrahy. Kresťania nemajú 
nič do činenia so závistlivým Bohom, kto-
rý by bol v konkurencii s človekom, alebo 
by sa zabával uvádzaním ho do skúšky. A 

toto sú obrazy toľkých pohanských bohov, 
nie? V liste apoštola Jakuba čítame takto: 
„Nech nik v pokušení nehovorí: «Boh ma 
pokúša». Veď Boha nemožno pokúšať na 
zlé a ani on sám nikoho nepokúša“ (1,13). 
Práve naopak: Otec nie je pôvodcom zla, 
nijakému synovi, ktorý prosí o rybu, nedá 
hada (pozri Lk 11,11) – ako učí Ježiš – a  
keď sa zlo objaví v živote človeka, bojuje 
po jeho boku, aby mohol byť oslobodený. 
Je to Boh, ktorý vždy bojuje za nás, nie 
proti nám. Otec! Toto je ten zmysel, v 
akom sa modlíme Otčenáš.
Tieto dva momenty – skúška a pokušenie – 
boli tajomne prítomné v živote samotného 
Ježiša. V tejto skúsenosti sa Syn Boží stal 
úplne naším bratom, spôsobom, ktorý sa 
dotýka takmer škandálu. A práve tieto 
evanjeliové pasáže nám ukazujú, že tie naj-
náročnejšie prosby modlitby Otčenáš, tie, 
ktoré jeho znenie uzatvárajú, už boli vysly-
šané: Boh nás nenechal samých, ale v Ježi-
šovi sa prejavuje ako „Boh s nami“ až do 
extrémnych následkov. Je s nami, keď nám 
dáva život, je s nami počas života, je s nami 
v radosti, je s nami v skúškach, je s nami v 
smútku, je s nami v porážkach, keď hreší-
me, ale je vždy s nami, pretože je Otec a 
nemôže nás opustiť.
Ak sme v pokušení konať zlo, popierať brat-
stvo s inými a túžiť po absolútnej moci nad 
všetkým a všetkými, Ježiš už pre nás nad 
týmto pokušením zvíťazil: potvrdzujú to 
prvé stránky evanjelií. Hneď po prijatí krs-
tu od Jána uprostred zástupu hriešnikov, 
Ježiš sa uťahuje do púšte a je pokúšaný Sa-
tanom. Takto sa začína Ježišov verejný ži-
vot:  pokúšaním, ktoré prichádza od Sata-
na. Satan tam bol prítomný. Mnoho ľudí 
povie: „Ale prečo hovoriť o diablovi, ktorý 
je už vecou minulosti? Diabol neexistuje“. 
Ale pozri, čo ťa učí evanjelium: Ježiš sa 
konfrontoval s diablom, bol Satanom po-
kúšaný. Ale Ježiš odmieta každé pokušenie 
a vychádza víťazne. Matúšovo evanjelium 

má zaujímavú poznámku, ktorá uzatvára 
súboj medzi Ježišom a Nepriateľom: „Tu 
ho diabol opustil a prišli anjeli a posluho-
vali mu“ (4,11).
Ale ani v čase najväčšej skúšky nás Boh ne-
necháva samých. Keď sa Ježiš odoberie 
modliť sa do Getsemani, jeho srdce zachvá-
ti nevysloviteľná úzkosť –  tak to hovorí 
učeníkom – a zakúša samotu a opustenosť, 
sám, so zodpovednosťou všetkých hriechov 
sveta na pleciach. Sám, s nevysloviteľnou 
úzkosťou. Skúška je tak trýznivá, že sa deje 
niečo nečakané. Ježiš nikdy neprosil o lás-
ku pre seba samého, ale v tú noc pociťuje v 
svojej duši smútok až na smrť, a tak prosí o 
blízkosť svojich priateľov: „Ostaňte tu a 
bdejte so mnou!“ (Mt 26,38). Ako vieme, 
učeníci, zavalení únavou vyvolanou stra-
chom, zaspali. V čase agónie Boh prosí člo-
veka, aby ho neopustil, a človek naopak 
spí. V čase, keď človek spoznáva svoju 
skúšku, Boh naopak bdie. V tých najhor-
ších chvíľach nášho života, vo chvíľach naj-
väčšieho utrpenia, vo chvíľach najväčšej 
úzkosti, Boh bdie spolu s nami, Boh bojuje 
spolu s nami, je vždy blízko nás. Prečo? 
Pretože je Otec. Tak sme začali modlitbu: 
„Otče náš“. A otec neopúšťa svoje deti. Tá 
noc Ježišovej bolesti a zápasu je poslednou 
pečaťou vtelenia: Boh zostupuje, aby nás 
našiel v našich priepastiach a v súženiach, 
ktoré tvoria dejiny.
To je naša útecha v hodine skúšky: vedieť, 
že to údolie, odkedy ho Ježiš prekročil, už 
nie je bezútešné, ale je požehnané prítom-
nosťou Božieho Syna. On nás nikdy neo-
pustí!
Preto vzdiaľ od nás, ó Bože, čas skúšky a 
pokušenia. Ale keď tento čas na nás príde, 
Otče náš, ukáž nám, že nie sme sami – ty si 
Otec, – ukáž nám, že Kristus už vzal na se-
ba aj ťarchu tohto kríža. Ukáž nám, že Ježiš 
nás volá, aby sme ho niesli s ním, odovzda-
júc sa s dôverou do Otcovej lásky.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mh, jb-
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1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: : z krstu Dominika Gemzu 50€; z krstu Dominika 
Halčina 50€; novomanželia Konkoľoví 100€; z pohrebu Dušana Zemčáka 100€; Bohu zná-
ma 50€. Pán Boh zaplať!
2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.
3. Májové pobožnosti budú bývať pol hodinu pred sv. omšou.
4. V piatok 10.5.2019 po večernej sv. omši bude v kostole nácvik detí na 1. sv. prijíma-
nie.
5. Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok 10. 5. 2019 po sv. omši prosíme - Skupinu č.10. 
ul. L. Novomeského: Grandová č. 2, Lacková č. 7, Gancarčíková č. 13, Pacigová č. 15,
 Maťašová č. 21, Pisarčíková č. 25,
6. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 11.5.2019, prosíme tieto ženy: 
Mária Olšavská, č.d. 134,     Vlasta Konkolová, č.d. 135,     Lenka Straková, č.d. 135

                     LITURGICKÝ  PREHĽAD Spišská
Belá Strážky Krížová 

Ves

PO 6.5.      Pondelok
po 3. veľkonočnej nedeli 18:30 17:30

UT 7.5. Utorok
po 3. veľkonočnej nedeli 18:30 17:00 17:30K

ST 8.5. Streda
po 3. veľkonočnej nedeli 18:30 17:30 D

ŠT 9.5. Štvrtok
po 3. veľkonočnej nedeli 18:30 17:00

PI 10.5. Piatok
po 3. veľkonočnej nedeli

6:30
18:30 D 17:30

SO 11.5. Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

6:30
 18:30

NE 12.5. ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

7:30
9:00

10:30
15.00 P

16:00 B
18:30

9:00 10:00
10:30K

†  adorácia     K - Kolónia      D - detská svätá omša     B - birmovanecká svätá omša    P - pobožnosť
S - sobáš so sv. omšou      so - sobášne obrady    F -  Fatimská pobožnosť 

SPIŠSKÁ BELÁ: STRÁŽKY: KRÍŽOVÁ VES:

Po 18.30 † Vojtech a Mária ž. Sebastián

Ut 18.30 † Mária Trembová (1r.) † Otto Alexy

St 18.30 ž. Alžbeta ž. Jana a František s rod.

Št 18.30 † Ján a ost. z rod. † Ján a Eva

Pi 6.30 † Jozef Paciga (25r.)
18.30 ž. Ružena (70r.) za hasičov

So 6.30 † Alfonz a Jozefína (10r.)
18.30 † Žofia a Jozef

Ne

07.30 † Mária, Valent a ost. z rod.
09.00 † Viliam a Peter
10.30 † Margita a Jozef Neupaueroví
16.00 za veriacich
18.30 † Žofia, Ján a Lucia

† Jakub a ost. z 
rod.

za matky našej farnosti

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

Peter Budzák, syn Dobromila a Eriky r. Andrášovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Katarína Slodičáková, dcéra Bohumila a Viery r. Andrášovej, bývajúca v Ždiari

Dominik Špak, syn † Františka a Viery Mazurekovej r. Žmijovskvej, bývajúci v Strážkach a
Tatiana Vidová, dcéra Petra a Ľudmily r. Oravcovej, bývajúca v Lendaku

Ľubomír Pavličko, syn Štefana  a Boženy r. Žembovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Nikola Bednárová, dcéra Vladimíra a Veroniky r. Ordzovenskej, bývajúca v Kežmarku

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, spolu s ďalšími biskupmi na 
Slovensku, vás prosí, aby ste v súvislosti s nedávnym požiarom Katedrály No-
tre Dame v Paríži a mesiacom máj, ktorý je obdobím mariánskej úcty, májové 
pobožnosti obetovali aj na úmysel prehĺbenia úcty a lásky našich i fran-
cúzskych veriacich k našej Nebeskej Matke, Panne Márii.

PREHĹBENIA ÚCTY K NAŠEJ
NEBESKEJ MATKE, PANNE MÁRII


