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KATECHÉZA O OTČENÁŠI (15): 
 ALE ZBAV NÁS ZLÉHO

Úvodom ku katechéze bol úryvok z Prvého listu apoštola Petra: «Pokorte sa te-
da pod mocnou Božou rukou, ... lebo on sa o vás stará. Buďte triezvi a bdejte! 

Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzopri-
te sa mu, pevní vo viere» (1 Pt 5,6-9).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dostali sme sa napokon k siedmej prosbe 
Otčenáša: «Ale zbav nás Zlého» (Mt 
6,13b). Týmto vyjadrením modliaci sa člo-
vek nielenže prosí, aby nebol opustený v ča-
se pokušenia, ale prosí aj, aby bol oslobode-
ný od zla. Pôvodné grécke sloveso je veľmi 
silné: evokuje prítomnosť Zlého, ktorý sa 
nás chce zmocniť a pohrýzť nás (porov. 1 Pt 
5,8), a od ktorého prosíme od Boha oslobo-
denie. Apoštol Peter tiež hovorí, že ten zlý, 
diabol, nás obchádza ako zúrivý lev, aby nás 
zožral a my žiadame Boha, aby nás vyslobo-
dil.
V tejto dvojitej prosbe: „neopúšťaj nás“ a 
„vysloboď nás“ sa ukazuje podstatná cha-
rakteristika kresťanskej modlitby. Ježiš učí 
svojich priateľov, aby dali vzývaniu Otca 
prednostné miesto pred všetkým, a to naj-
mä v čase, keď Zlý dáva pocítiť svoju vý-
hražnú prítomnosť. V skutočnosti kresťan-
ská modlitba nezatvára oči pred životom. 
Je to modlitba synovská, a nie modlitba 
detinská. Nie je v takom uveličení nad ot-
covstvom Boha, ktoré by zabúdalo, že cesta 
človeka je posiata ťažkosťami. Keby neboli 
posledné verše Otčenáša, ako by sa mohli 
modliť hriešnici, prenasledovaní, zúfalí, 
umierajúci? Posledná prosba je práve žia-
dosťou nás samých, zakaždým keď budeme 
v hraničnej situácii.

V našom živote je zlo prítomné, a to nepo-
pierateľne. Knihy dejín sú neutešeným ka-
talógom toho, ako naša existencia v tomto 
svete bola často nezdareným dobrodruž-
stvom. Je tu tajomné zlo, ktoré určite nie je 
dielom Božím, ale ktoré potichu preniká 
do záhybov dejín. Potichu ako had, ktorý 
nehlučne nesie jed. V niektorom momente 
sa zdá, že má prevahu: v určitých dňoch sa 
jeho prítomnosť zdá byť ešte zreteľnejšia 
než prítomnosť Božieho milosrdenstva. Vo 
chvíľach beznádeje je zreteľnejšia!
Modliaci sa človek nie je slepý, vidí jasne 
pred očami toto zlo, tak obťažujúce a tak v 
rozpore s tajomstvom Boha. Všíma si ho v 
prírode, v dejinách, dokonca aj vo svojom 
srdci. Pretože nie je medzi nami nikto, kto 
by mohol povedať, že je vyňatý zo zla, ale-
bo ním nie je ani len pokúšaný. Všetci vie-
me, čo je zlo; všetci vieme, čo je pokuše-
nie; všetci sme na vlastnom tele zakúsili 
pokušenie, akéhokoľvek hriechu. Ale je to 
pokušiteľ, ktorý nami hýbe a navádza nás k 
zlu: „Urob toto, mysli si toto, choď touto 
cestou“.
Posledné zvolanie Otčenáša je namierené 
proti tomuto zlu „širokých kontúr“, pod 
ktoré spadajú veľmi rôznorodé skúsenosti: 
ľudský žiaľ, utrpenie nevinných, otroctvo, 
manipulatívne narábanie s druhými, plač 
nevinných detí. Každé takéto dianie vyvo-

láva protest v srdci človeka, čo nadobúda 
hlas v poslednom slove Ježišovej modlitby.
Práve v rozprávaniach Pašií nachádzajú nie-
ktoré výrazy Otčenáša najdojemnejšiu ozve-
nu. Ježiš hovorí: «Abba, Otče! Tebe je všet-
ko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No 
nie čo ja chcem, ale čo ty» (Mk 14,36). Ježiš 
naplno zažíva prebodnutie zlom. Nielen 
smrť, ale smrť na kríži. Nielen samota, ale aj 
pohŕdanie, poníženie. Nielen zlomyseľnosť, 
ale aj krutosť, zvlčilosť voči nemu. Hľa, čo je 
človek: bytosť oddaná životu, ktorá sníva o 
láske a dobre, ale ktorá potom neustále vy-
stavuje zlu seba samého i sebe podobných, 
až do tej miery, že môžeme byť v pokušení 
stratiť nádej v človeka.
Drahí bratia a sestry, takto sa Otčenáš po-
dobá symfónii, ktorá žiada, aby sa naplnila 
v každom z nás. Kresťan vie, aká zdrvujúca 
je moc zlého a zároveň zažíva, ako veľmi 
stojí na našej strane Ježiš, ktorý nikdy ne-
podľahol mámeniu zla, a ako nám prichá-
dza na pomoc.

Takto nám Ježišova modlitba zanecháva to naj-
cennejšie dedičstvo: prítomnosť Syna Božieho, 
ktorý nás vyslobodil od zla, bojujúc za jeho 
zvrátenie. V hodine posledného zápasu napo-
mína Petra, aby dal meč späť do pošvy, kajúce-
mu lotrovi zaisťuje raj, všetkým okolostojacim, 
ktorí si neuvedomovali odohrávajúcu sa tragé-
diu, ponúka slovo pokoja: «Otče, odpusť im, 
lebo nevedia, čo robia» (Lk 23,34).
Z Ježišovho odpustenia na kríži vyviera po-
koj, pravý pokoj pochádza odtiaľ: dar Zmŕt-
vychvstalého je pokoj, dar, ktorý nám dáva 
Ježiš. Pomyslite na to, že prvý pozdrav 
vzkrieseného Ježiša je „Pokoj vám!“ - pokoj 
vašim dušiam, vašim srdciam, vašim živo-
tom. Pán nás obdarúva pokojom, dáva nám 
odpustenie, ale my musíme prosiť: „Zbav 
nás Zlého“, aby sme neupadli do zla. Toto je 
naša nádej, sila, ktorú nám dáva Ježiš, vzkrie-
sený Ježiš, ktorý je tu, medzi nami: je tu. Je 
tu, s tou silou, ktorú nám dáva, aby sme krá-
čali vpred a sľubuje nám, že nás oslobodí od 
zlého.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mh, jb-
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NOVÉ PRIKÁZANIE VÁM DÁVAM
 

Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený 
Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi.
Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. 
Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste 
moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ Jn 13, 31-33a. 34-35

Túto vetu povedal Ježiš vo chvíli, v ktorej by sme to asi najmenej čakali. Najprv umyl nohy 
svojim učeníkom. Bola to činnost vyhradená otrokom. Ježiš nebol otrok a nohy neumýval 
učeníkom preto, lebo by to musel robiť. Nerobil to ani primárne preto, aby sa ponižoval, ale 
„pretože miloval svojich, čo boli vo svete, miloval ich do krajnosti“ (por. Jn 13, 1), ako pripo-
mína Tomáš Halík.67 Už tu naznačil, že láska sa nepozerá na príkazy, zákazy, spoločenskú 
mienku, na bontón, ale všetko, aj tie najšpinavšie práce urobí preto, lebo miluje. Kým sa ostat-
ní evanjelisti ponáhľali hovoriť o Eucharistii ako o chlebe a víne, Ján začal hovoriť o Eucharis-
tii úplne z iného konca. Niektorí biblisti dokonca tvrdia, že ide o najdôležitejší prechod k 
„druhej polovici evanjelia.“ Ježiš potreboval najprv vysvetliť, čo všetko a kvôli čomu sa vo 
svete zanechal v podobe chleba a vína. Chlieb života je v Jánovom svete chlebom lásky, ktorá 
je schopná aj obetovať život, a to často po malých kvapôčkach. Jednou z nich môže byť aj 
umytie smradľavých nôh niekomu, koho milujeme.

Zamyslenia
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1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: : z pohrebu Oľgy Špesovej 100€.  Pán Boh zaplať!
2. Modlitbové stretnutie III. rádu Sv. Františka bude dňa 19.5.2019 o 13.30 hod. vo far-
skom kostole v Sp. Belej.
3. Sviatosť zmierenia pred birmovkou budeme vysluhovať v piatok 24.5.2019 od 15:00 
do 17:00 hod. a v  sobotu 25.5.2018 od 10.00 do 12.00hod.
4. Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania  bude v nedeľu 26.5.2019 o 10:30 hod.
5. V zbierke na seminár sa vyzberalo 1640€. Pán Boh zaplať!
6. Pozývame na kurz Billingsovej ovulačnej metódy, ktorý vedie MUDr. František Or-
lovský. Kurz pozostáva z troch stretnutí v termínoch: Jún, September a November 2019. 
Miesta konania kurzu: Tvrdošín – 1.6.2019 od 14.00 do 18.00 hod. a Ružomberok – 
8.6.2019 od 14.00 do 18.00 hod. Prihlásiť sa je možne: Tvrdošín do 26.5.2019 a Ružombe-
rok do 1.6.2019. Bližšie informácie nájdete na: www.dkuspis.sk 
7. Upratovanie kostola v Sp. Belej v sobotu  25. 5. 2019 po večernej sv. omši prosíme 
- Skupinu č.12.
ul . 1. mája: Pajerová č.35, Fudalyová č. 37,  Lenkavská č. 57, Tyborová č. 61.
bytovka : Budzaková č. 46, Kociská č. 48.
8. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi dňa 25. 5. 2019, prosíme tieto ženy:  
Darina Andrášová, č.d.136,     Silvia Vengliková, č.d. 136,       Edita Geletková, č.d. 137

                     LITURGICKÝ  PREHĽAD Spišská
Belá Strážky Krížová 

Ves

PO 20.5.     Sv. Bernardína Sienského, kňaza
Ľubovoľná spomienka 18:30 17:30

UT 21.5.
Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza 

a spoločníkov, mučeníkov
Ľubovoľná spomienka

18:30 17:00 17:30K

ST 22.5. Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
Ľubovoľná spomienka 18:30 17:30 D

ŠT 23.5. Štvrtok
po 5. veľkonočnej nedeli 18:30 17:00

PI 24.5. Panna Mária Pomocnica kresťanov 6:30
18:30 D 17:30

SO 25.5.
Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi

Ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

6:30
 18:30 19:30 K

NE 26.5. ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

7:30
9:00

10:30 B 
15.00 P
16:00 
18:30

9:00 8:00

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

SPIŠSKÁ BELÁ: STRÁŽKY: KRÍŽOVÁ VES:

Po 18.30 ž. Vladimíra (20r.), Filip (20r.) 
a ost. z rod.

† Mária,
Andrej a Stanislav

Ut 18.30 ž. Frederika, Stanislav a Milan ž. Iveta s rod.

St 18.30 † Ladislav, Božena a ost. z rod. † Emil a Helena

Št 18.30 † Ján a Katarína † Mária

Pi 6.30 ž. Alžbeta Borovská
18.30 † Milan ž. Anton a Simona

So 6.30 † Alžbeta
18.30 † Magdaléna a Aloj Štefaňakoví

Ne

07.30 za veriacich
09.00 † Dušan Kureja 
10.30 za birmovancov
16.00 
18.30 ž. Radoslav

† Ladislav, 
Anna a Ladislav 

Kovalčíkoví
† Ľudmila a Jozef

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

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

Marcel Mačák, syn Jozefa  a Anny r. Bekešovej, bývajúci v Ždiari a
Lenka Mačeková, dcéra Pavla a Anny r. Monkovej, bývajúca v Spišskej Belej

 
Tomáš Kolodzej, syn Jána a Heleny r. Kuzárovej, bývajúci v Spišskej Belej a 

Veronika Britaňáková, dcéra Štefana a Jozefy Joany r. Nuziovej, bývajúca v Spišskej Belej

Marek Majerský, syn Františka  a Margity r. Gurovičovej, bývajúci v Poprade a
Lenka Macejáková, dcéra Ľuboša a Ľubice r. Frankovej, bývajúca v Krížovej Vsi

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

PODNET K POCHODU ZA ŽIVOT
 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Ježiš v dnešnom evanjeliu nazýva svoje prikázanie lásky prikázaním „novým“. Ani dnes ne-
môžeme povedať, že hoci to odznelo ďaleko a dávno, že by to už bolo prikázanie „staré“. 
Ono je vždy nové, lebo obnovuje spoločenský život aj individuálne medziľudské vzťahy. Je 
vždy nové popri neustálom sklone upadať do starého hriechu sebalásky a uzavretosti voči 
druhým. Novozákonné prikázanie lásky ku každému človeku je vlastne pozitívnym preroz-
právaním stále platného "Nezabiješ". Pochod je prejavom takejto lásky. Pre niektorých je 
však Pochod za život podujatím zbytočným. Ale v logike obnovenej, oživenej lásky je stále 
výzvou uskutočňovať toto nové prikázanie lásky na všetkých úrovniach života, voči všet-
kým ľuďom v ktorejkoľvek fáze ich života. A o tých najbezbrannejších bude aj tohoročný 
Pochod za život, „za najmenších z nás“.


