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KATECHÉZA O SKUTKOCH APOŠTOLOV (1): 
OČAKÁVAŤ NAPLNENIE OTCOVHO PRISĽÚBENIA
Úvodom ku katechéze bol úryvok zo Skutkov apoštolov (Sk 1, 3-5): «Po svojom umu-
čení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o 

Božom kráľovstve. […] Prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali 
Otcovo prisľúbenie: „O ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o 

niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým».

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes začíname sériu katechéz prechá-
dzajúc Knihou skutkov apoštolov. Táto 
biblická kniha, napísaná evanjelistom sv. 
Lukášom, nám hovorí o ceste. Ale o akej 
ceste? O ceste Evanjelia vo svete a ukazu-

je nám nádherné spojenie medzi Božím 
slovom a Duchom Svätým, ktorý otvára 
čas evanjelizácie. Protagonisti Skutkov 
apoštolov sú vlastne živým a účinným 
„párom“: Slovo a Duch.
Boh «svoj rozkaz na zem zosiela» a 
«rýchlo sa šíri jeho slovo » - hovorí žalm 
(147,15). Božie slovo sa šíri, je dynamic-
ké, zavlažuje každý terén, na ktorý padne. 
A čo je jeho silou? Svätý Lukáš nám ho-
vorí, že ľudské slovo sa stáva účinným nie 
vďaka rétorike, ktorá je rečníckym ume-
ním, no vďaka Duchu Svätému, ktorý je 
Božím dýnamis, je Božou dynamikou, je-
ho silou, ktorá má moc očisťovať slovo, 
robiť ho nositeľom života. Napríklad, v 
Biblii sú príbehy, ľudské slová; aký je však 
rozdiel medzi Bibliou a knihou dejín? 
Rozdiel je v tom, že slová Biblie sú od 
Ducha Svätého, ktorý im dáva veľmi veľ-
kú silu, odlišnú silu a pomáha nám, aby 
toto slovo bolo semenom svätosti, seme-
nom života, aby bolo účinné. Keď Duch 
Svätý navštívi ľudské slovo,  to sa stáva 
dynamickým, tak dynamickým, ako „dy-
namit“, ktorý je schopný roznietiť srdcia a 
vyhodiť do povetria schémy, odporovanie 
a múry rozdelenia, otvárajúc nové cesty a 
rozširujúc hranice Božieho ľudu. Uvidí-
me to na ceste týchto katechéz – to, čo sa 
deje v knihe Skutkov apoštolov.       

Tým, kto dáva vibrujúcu zvučnosť a pre-
nikavosť nášmu tak krehkému ľudskému 
slovu, schopnému dokonca aj klamať a 
vyhýbať sa vlastnej zodpovednosti, tým 
je iba Duch Svätý, skrze ktorého bol zro-
dený Boží Syn; Duch, ktorý ho pomazal 
a podporoval v misii; Duch, vďaka kto-
rému si vyvolil svojich apoštolov a ktorý 
ich ohlasovaniu zaručil vytrvalosť a 
plodnosť, tak, ako ich dnes zaručuje aj 
nášmu ohlasovaniu.
Evanjelium sa uzatvára zmŕtvychvstaním 
a nanebovstúpením Ježiša a dej rozprá-
vania Skutkov apoštolov vychádza práve 
odtiaľto, od prekypujúcej hojnosti života 
Zmŕtvychvstalého vliatej do jeho Cirkvi. 
Svätý Lukáš nám hovorí, že Ježiš «po 
svojom umučení im poskytol mnoho 
dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní 
zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve» 
(Sk 1,3). Zmŕtvychvstalý, vzkriesený Je-
žiš, robí veľmi ľudské gestá, akými sú de-
lenie sa o jedlo so svojimi učeníkmi a 
pozýva ich, aby s dôverou očakávali na-
plnenie Otcovho prisľúbenia. Aké je to 
prisľúbenie Otca? «Budete pokrstení 
Duchom Svätým» (Sk 1, 5).
Krst v Duchu Svätom je v skutočnosti 
skúsenosť, ktorá nám umožňuje vstúpiť 
do osobného spoločenstva s Bohom a 
zúčastniť sa na jeho univerzálnej spáso-
nosnej vôli, získavajúc dar parézie, odva-
hy, čiže schopnosti vysloviť slovo „ako 
Božie deti “, nielen ako ľudia, ale ako 
Božie deti: slovo jasné, slobodné, účin-
né, plné lásky ku Kristovi a k bratom.
Netreba preto žiadny boj, aby sme si zís-
kali či zaslúžili Boží dar. Všetko je dané 
zadarmo a vo svojom čase. Pán dáva 
všetko zadarmo, nezištne. Spása sa ne-
kupuje, neplatí sa za ňu: je to nezištný 
dar. Tvárou v tvár úzkostnej dychtivosti 
učeníkov, aby vopred poznali čas, v kto-
rom sa oznámené udalosti udejú, Ježiš 
svojím odpovedá: «Vám neprislúcha po-

znať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil 
svojou mocou, ale keď zostúpi na vás 
Svätý Duch, dostanete silu a budete mi 
svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj 
v Samárii a až po samý kraj zeme» (Sk 
1,7-8).
Zmŕtvychvstalý svojich učeníkov pozýva, 
aby neprežívali prítomnosť v úzkosti, ale 
aby boli spojencami času, aby vedeli oča-
kávať odvíjanie sa posvätnej histórie, ktorá 
nebola prerušená, ale ktorá postupuje, stá-
le pokračuje vpred; vedieť očakávať „kro-
ky“ Boha, Pána času a priestoru. Zmŕt-
vychvstalý pozýva svojich učeníkov, aby si 
„nevymýšľali“ svoje poslanie samy, ale aby 
čakali na to, aby Otec dynamizoval ich 
srdcia jeho Duchom, aby sa tak mohli za-
pojiť do misionárskeho svedectva schop-
ného šíriť sa z Jeruzalema do Samárie a 
presiahnuť hranice Izraela, aby sa dostalo 
na periférie sveta.
Toto očakávanie apoštoli prežívajú spo-
ločne, žijú ho ako rodina, ako rodina Pá-
na, v hornej sále či večeradle, ktorého 
steny sú ešte svedkami daru, s ktorým sa 
Ježiš odovzdal svojim v Eucharistii. A ako 
očakávajú tú silu, ten Boží dýnamis? 
Modliac sa s vytrvalosťou, akoby neboli 
mnohí, ale iba jeden. Modliac sa v jedno-
te a s vytrvalosťou. Naozaj, prostredníc-
tvom modlitby sa prekonáva osamelosť, 
pokušenie, podozrenie a srdce sa otvára 
spoločenstvu. Prítomnosť žien a Márie, 
Ježišovej matky, túto skúsenosť zosilňuje: 
ony sa ako prvé od Učiteľa naučili svedčiť 
o vernosti lásky a o sile spoločenstva, 
ktorá víťazí nad každým strachom.
Poprosme aj my Pána o trpezlivosť oča-
kávať jeho kroky, aby sme my sami nech-
celi „vymýšľať“ jeho dielo, a aby sme zo-
stali poddajní v modlitbe, vzývajúc 
Ducha Svätého a kultivujúc umenie cir-
kevného spoločenstva. Ďakujem.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mh, zk-
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1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: novomanželia Pavličkoví 50€;  z krstu Stely a Karo-
líny Vaškových 50€; z krstu Lenky Halčinovej 50€; z krstu Jozefa Adamjaka 50€; 
z pohrebu Anny Marekovej 100€. Pán Boh zaplať!
2. Darovali na kostol v Strážkach: Bohu známa 100€. Pán Boh zaplať! 
3. V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Obsahom letných kántrových dní je 
prosba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
4. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme vo farskom kostole vždy polhodi-
ny 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.
5. Novéna k Duchu Svätému bude bývať pol hodinu pred sv. omšou. 
Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na sláv-
nosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
6. V predajni sv. Valentín sú DVD z 1. sv. prijímania. Prosíme rodičov, aby si prišli zobrať.
7. Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok  7. 6. 2019 po večernej sv. omši prosíme - 
Skupinu č.14.
ul. Nová: Pavličková č.35, Zemčáková č. 33, Tomečková č. 20, Deptová č. 29, 
Hudačeková č. 23, Mišková č.18, Hudziková č.14.
8. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi v sobotu 8. 6. 2019, prosíme tieto ženy:
Anna Geletková, č. d. 230,       Anna Kubovová, č. d. 140,       Helena Kaľavská, č. d. 145

                     LITURGICKÝ  PREHĽAD Spišská
Belá Strážky Krížová 

Ves

PO 3.6.
    Sv. Karola Lwangu a spoločníkov,

 Ugandských mučeníkov
Spomienka

18:30 17:30

UT 4.6. Utorok 
po 7. veľkonočnej nedeli 18:30 17:00 17:30K

ST 5.6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Spomienka 18:30 17:30 D

ŠT 6.6. Sv. Norberta, biskupa
Ľubovoľná spomienka 18:30 17:00

PI 7.6.
Piatok

po 7. veľkonočnej nedeli
Prvý piatok v mesiaci

6:30
18:30 D 17:00 17:30

SO 8.6.
Sobota

po 7. veľkonočnej nedeli
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

6:30 F
14:00 S 
15:00 S
 18:30

20:00 K

NE 9.6. ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

7:30
9:00

10:30 
15.00 P 
18:30

9:00 10:00 
10:30 K

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

SPIŠSKÁ BELÁ: STRÁŽKY: KRÍŽOVÁ VES:

Po 18.30 ž. Ján, Anna a ost. z rod. † Mária a Ján Šoltés

Ut 18.30 † Alexander a Adela
† Anna, Tomáš a 

Júlia

St 18.30 ž. Iľja a Mária s rod.
ž. Andrea a Žaneta s 

rod.

Št 18.30 † Anna a Michal

Pi 6.30 ž. Daniel (60r.) s rod.
18.30 † Anna a Michal 

† Mária, Ondrej 
a Štefan

ž. František a Alena

So 6.30 ž. Stanislav Pisarčík (70r.)
18.30 † Rudolf

Ne
07.30 ž. Gabriela a Emil (60r.)
09.00 ž. Peter (50r.) s rod.
10.30 za veriacich
18.30 † Jozef

† Daniel Slovík 
(20r.)

† Mária a Ondrej

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
 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Keď svätý Štefan zomiera,  vníma otvorené nebo, odovzdáva sa Ježišovi a súčasne sa modlí 
za tých, čo mu siahajú na život. Vnímanie účinnej Božej prítomnosti nám dáva silu k jed-
noznačnosti v postojoch a zároveň silu milosrdne odpúšťať oponentom, ktorí tvrdo útočia. 
Ani septembrový pochod za život neodsudzuje nikoho, je pozvaním pre všetkých angažo-
vať sa za život.  Pápež František pred niekoľkými dňami ďakoval  tým, čo zápasia o každý 
jeden ľudský život - vrátane života chorých detí. Pápež zdôraznil, že potrat nie je  NIKDY, 
NIKDY riešením.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Jaroslav Bachleda



