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ZÁVEREČNÁ KATECHÉZA Z CYKLU O OTČENÁŠI: 
KDEKOĽVEK SI, VZÝVAJ OTCA

Úvodom ku katechéze bol úryvok z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom: «Nedostali ste 
ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v kto-

rom voláme: „Abba, Otče!“».(Rim 8,15)
Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes uzatvárame cyklus katechéz o Otčená-
ši. Môžeme povedať, že kresťanská modlitba 
sa rodí zo smelosti nazývať Boha Otcom. To-
to je koreňom kresťanskej modlitby: osloviť 
Boha „Otče“. A to chce odvahu! Nie je to len 
formulka, ale synovská dôvernosť, do ktorej 
vstupujeme vďaka milosti: Ježiš je ten, kto 
zjavuje Otca a dáva nám dôverný vzťah s 
ním. «Nezanechal nám formulu, ktorú by 
sme mali mechanicky opakovať. Ako je to pri 
každej ústnej modlitbe, Duch Svätý učí Bo-
žie deti modliť sa k ich Otcovi prostredníc-
tvom Božieho slova» (Katechizmus katolíc-
kej cirkvi, 2766). Sám Ježiš pri modlitbe k 
Otcovi používal rozličné výrazy. Ak čítame 
pozorne evanjeliá, objavíme, že tieto vyjad-
renia modlitby, ktoré vychádzajú z Ježišo-
vých úst, poukazujú na text Otčenáša.
Napríklad, v noci v Getsemanoch sa Ježiš 
modlil týmto spôsobom: 
«Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi 
odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, 
ale čo ty» (Mk, 14,36). Tento text Markov-
ho evanjelia sme si už skôr pripomenuli. Ako 
nespoznať v tejto modlitbe, i keď krátkej, sto-
pu Otčenáša? Uprostred temnoty Ježiš vzýva 
Boha menom „Abba“, so synovskou dôve-
rou, a hoci pociťuje strach a úzkosť, prosí, 
aby sa splnila jeho vôľa.
V iných pasážach evanjelia Ježiš nalieha na 
svojich učeníkov, aby pestovali ducha mod-
litby. Modlitba musí byť vytrvalá, a predo-
všetkým musí niesť spomienku na bratov, 

obzvlášť keď žijeme v ťažkých vzťahoch s ni-
mi. Ježiš hovorí: «A keď vstanete modliť sa, 
odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby 
aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, od-
pustil vaše hriechy» (Mk 11,25) Ako nespo-
znať v týchto vyjadreniach súzvuk s Otčená-
šom? A príkladov by mohlo byť mnoho, aj 
pre nás.
V spisoch sv. Pavla nenájdeme text Otčená-
ša, ale jeho prítomnosť sa objavuje v tej úžas-
nej syntéze, kde je kresťanské vzývanie zhus-
tené do jediného slova: „Abba!“ (porov. Rim 
8,15; Gal 4,6).
V Lukášovom evanjeliu Ježiš plne uspokoju-
je prosbu učeníkov, ktorí, vidiac ho často 
utiahnutého v ústraní a ponoreného do 
modlitby, jedného dňa sa ho rozhodnú po-
žiadať: «Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján – 
Krstiteľ – naučil svojich učeníkov» (Lk 
11,1). A tak ich Učiteľ naučil modlitbu k Ot-
covi.
Pri pohľade na Nový Zákon ako celok, je 
jasne vidieť, že prvým aktérom každej 
kresťanskej modlitby je Duch Svätý. Neza-
budnime na toto: protagonistom každej 
kresťanskej modlitby je Duch Svätý. My sa 
nikdy nemôžeme modliť bez sily Ducha 
Svätého. Je to on, ktorý sa modlí v nás a ve-
die nás modliť sa dobre. Môžeme prosiť Du-
cha Svätého, aby nás naučil modliť sa, preto-
že on je protagonistom, ten, kto v nás 
uskutočňuje opravdivú modlitbu. On vanie v 
srdci každého z nás, ktorí sme učeníkmi Ježi-

ša. Duch nás robí schopnými modliť sa ako 
deti Božie, ktorými skutočne sme vďaka krs-
tu. Duch nás vedie modliť sa v tej „brázde“, 
ktorú pre nás Ježiš vyoral. Toto je tajomstvo 
kresťanskej modlitby: milosťou sme priťaho-
vaní do dialógu lásky Najsvätejšej Trojice.
Ježiš sa modlieval takto. Niekedy používal vy-
jadrenia, ktoré sú určite veľmi ďaleko od textu 
Otčenáša. Pomyslime na začiatočné slová 
Žalmu 22, ktoré Ježiš predniesol na kríži:  
«Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?» 
(Mt 27,46). Môže nebeský Otec opustiť svoj-
ho Syna? Istotne nie. A predsa, láska k nám 
hriešnym priviedla Ježiša až do tohto bodu: k 
zakúseniu opustenia Bohom, jeho vzdialenia 
sa, pretože vzal na seba všetky naše hriechy. 
Ale aj v úzkostnom výkriku zostáva to «Bože 
môj, Bože môj». V tom „môj“ je jadro vzťahu 
s Otcom, tam je jadro viery a modlitby.

Tu vidíme, prečo sa kresťan na základe tohto 
jadra môže modliť v každej situácii. Môže si 
osvojiť všetky modlitby Biblie, obzvlášť Žal-
mov, ale môže sa modliť aj toľkými vyjadre-
niami, ktoré počas histórie tisícročí vyprýštili 
zo sŕdc ľudí. A nikdy neprestávajme hovoriť 
Otcovi o našich bratoch a sestrách v ľudstve, 
aby nikto z nich, a zvlášť chudobní, nezostal 
bez útechy a bez podielu lásky.
Na konci tejto katechézy môžeme zopakovať 
túto Ježišovu modlitbu: «Zvelebujem ťa, 
Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl 
pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich 
maličkým» (Lk 10,21). 
Aby sme sa modlili, musíme sa stať maličký-
mi, aby Duch Svätý prišiel do nás a aby to bol 
On, kto nás vedie v modlitbe.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mh, jb-
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DUCH SVÄTÝ, KTORÉHO POŠLE OTEC
 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho 
bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva 
moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.
Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v 
mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa 
vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem 
k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A 
povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.“ Jn 14, 23-29

Toto Ježišovo jednoznačné ubezpečenie sa postupne stalo výhovorkou pre mnohých kazate-
ľov. Niekedy, pravda, Duch Svätý vnukne tomu, kto má slovo, geniálne myšlienky. Ale neplatí 
to paušálne a každý deň. Duch Svätý totiž nie je len divadelný našepkávač, ktorý z búdky na 
javisku šeptá podľa scenára. Jednoducho, viac ako v slovách a citátoch z Biblie, ktorými by sme 
ohúrili spoludebatérov, pôsobí v živote. Je to otec dobrých nápadov, guráže, odvahy urobiť 
niečo nezvyčajné, tak ako to urobil Kristus. Preto viac ako skvelé kázania, zamyslenia či články 
je pod lupou poslucháčov život tých, ktorí veľké myšlienky vyslovujú. Ako hovorieval ktorýsi 
špirituál v kňazskom seminári: „Najdôležitejšie kázne sa odohrávajú bez slov a v živote mimo 
kostola.“ Presne tak ako počas Ježišovej verejnej činnosti. Preto „nehanbiť sa za evanjelium“, 
ako k tomu vyzývali billboardy pri sčítaní obyvateľstva, neznamená len vpísať do kolónky 
príslušnosť k cirkvi. „Nehanbenie sa“ prebieha skôr v kolónach ako v kolónkach. Duch Svätý 
je otcom dobrých nápadov, guráže, odvahy urobiť niečo nezvyčajné, tak ako to urobil Kristus.

Zamyslenia
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1. Darovali na kostol v Spišskej Belej:novomanželia Strakuloví 50€; Bohu známa 50€. 
Pán Boh zaplať!
2. Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni. Obsahom týchto dní je prosba o požehna-
nie a zachovanie zemskej úrody.
3. Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok  31. 5. 2019 po večernej sv. omši prosíme - 
Skupinu č.13.
ul. Mierová bytovka č. 14:  Vislocká, Suchanovská , Barnašová
ul. Weberová: Halčinová č. 6, Maliňáková č. 8
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi v sobotu 1. 6. 2019, prosíme rodičov 
prvoprijímajúcich detí.

                     LITURGICKÝ  PREHĽAD Spišská
Belá Strážky Krížová 

Ves

PO 27.5.
    Sv. Augustína z Canterbury, biskupa

Ľubovoľná spomienka
Krížový deň

18:30 17:30

UT 28.5.
Utorok 

po 6. veľkonočnej nedeli
Krížový deň

18:30 17:00 17:30K

ST 29.5.
Streda

po 6. veľkonočnej nedeli
Krížový deň

Večerná sv. omša je z nasled. slávnosti
18:30 17:30 D

ŠT 30.5.
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Slávnosť
(Prikázaný sviatok)

6:30
9:00

16:00
18:30

17:00 17:30
19:30 K

PI 31.5. Piatok
po 6. veľkonočnej nedeli

6:30
18:30 D 17:30

SO 1.6.
Sv. Justína, mučeníka

Spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

6:30 F 
16:00 so
 18:30

19:30 K

NE 2.6. SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

7:30
9:00

10:30 
15.00 P 
18:30

9:00 10:00 
11:30 SP

†  adorácia       P - pobožnosť   F -  Fatimská pobožnosť    K - Kolónia   D - detská svätá omša    
SP - 1. sv. prijímanie     S - sobáš so sv. omšou      so - sobášne obrady    

SPIŠSKÁ BELÁ: STRÁŽKY: KRÍŽOVÁ VES:

Po 18.30 ž. Jozef (50r.)
† Michal, Jozef, Darina 

a Peter

Ut 18.30 † Miroslav a Andrej Štefaňák
† Mária a Ján 

Fridrik a ost. z rod.

St 18.30 † Štefan, Katarína, Jozef, Alžbeta za deti našej farnosti

Št

6.30 ž. Eva (70r.)
9.00 za veriacich
16.00 † Ján Sedlák
18.30 ž. Anna Budzáková

ž. Amália (80r.)

Pi 6.30 † Anna
18.30 ž. Ľudmila s rod. † Anna a Ján

So 6.30 ž. Peter a Alojz s rod.
18.30 ž. Mária (70r.)

Ne
07.30 ž. Anton a Magdaléna (40r. sobáša)
09.00 † Ladislav 
10.30 za veriacich
18.30 † František Bachleda (3r.)

ž. Tomáš s rod. ž. Peter a Lucia s rod.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

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

Pavol Pavličko, syn Rudolfa a Veroniky r. Milaniakovej, bývajúci v Spišskej Belej a 
Michaela Miškovičová, dcéra Františka a Slávky r. Novoroľníkovej, bývajúca v Spišskej Belej

Peter Chamilla, syn Pavla Hrica a Otílie Mudrákovej r. Chamillovej, bývajúci v Spišskej Belej a 
Zuzana Sisková, dcéra Jaroslava a Anny r. Mlákovej, 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

PODNET K POCHODU ZA ŽIVOT
 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Evanjelium Šiestej veľkonočnej nedele Ježiš v Evanjeliu dnešnej nedele sľubuje, že Boh 
Stvoriteľ pošle Ducha Svätého Tešiteľa, ktorý nás „naučí všetko“ a ktorý nám „pripomenie 
všetko“, čo povedal. Čiže Duch Svätý bude počas celých dejín ľudskej civilizácie aktualizo-
vať Ježišovo posolstvo pre výzvy konkrétnej modernej doby.Do tohto prísľubu sme teda tu 
a teraz zahrnutí všetci. Jednou z výziev našej doby je relativizácia hodnoty ľudského života. 
Je to výzva, ktorá si vyžaduje od nás odpoveď. Tou môže byť aj naše zapojenie sa do Ná-
rodného pochodu za život, za najmenších z nás, aby sme tvorivému Duchu pomáhali do-
tvárať tento moderný svet podľa najpôvodnejšieho Božieho projektu.


