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POVOLANIE NIE JE ZASTARANÝ POJEM,
JE TO CESTA ŠŤASTIA NA CELÝ ŽIVOT

Hneď na úvod Svätý Otec zdôraznil, že napo-
máhanie povolaní je napomáhaním dialógu 
samotného človeka s Pánom: „Pomáhať mla-
dému človeku zvoliť si povolanie pre svoj 
život ako laik, laička, ako kňaz, rehoľníčka, 
znamená dosiahnuť, aby sa ocitol v dialógu 
s Pánom. Aby sa naučil pýtať Pána: Čo 
chceš odo mňa?“
Úloha podporovania povolaní síce nemá nič 
spoločné s náborovým prístupom, avšak pred-
stavuje výzvu vniknúť do „jazyka“ súčasných 
mladých ľudí, aby sme im pomohli nezostať v 
povrchných kontaktoch, vstúpiť do opravdi-
vých vzťahov a naučiť sa vnútornej uzobranos-
ti, vysvetlil pápež František.
„Nesmieme zabudnúť na to, že povolanie je 
cesta, ktorá trvá po celý život“ a nie len v ra-
nej mladosti, upozorňuje Svätý Otec:
„Povolanie sa týka času mladosti, pokiaľ ide o 
orientáciu a smerovanie, ktoré treba prijať ako 
odpoveď na pozvanie Boha a týka sa dospelé-
ho života v horizonte plodnosti a rozlišovania 
dobra, ktoré treba vykonať. Život bol stvorený 
pre to, aby priniesol ovocie v láske k blížnemu 
a toto sa vzťahuje na povolanie ku svätosti, 
ktoré Pán adresuje každému, každému pros-
tredníctvom jeho vlastnej cesty“.
SPOLOČENSTVO
Pápež pripomína, že pastorácia musí byť syno-
dálna a schopná dať formu spoločnému kráča-
niu. „Nové povolania sa rodia zo spoločenstva 
Cirkvi“, zdôrazňuje Svätý Otec:
„Ide o to, aby sme viac žili synovstvo a brat-
stvo, aby sme podporovali vzájomnú úctu, 
oceňovali bohatstvo každého človeka, verili, 
že Zmŕtvychvstalý Pán môže konať úžasné ve-
ci aj prostredníctvom rán a krehkostí, ktoré sú 

súčasťou osobného príbehu všetkých. Zo spo-
ločenstva Cirkvi sa rodia nové povolania. (...) 
Jedine, keď sa skutočne uznáme za spoločen-
stvá – a to otvorené, živé a inkluzívne –, bude-
me schopní budúcnosti. Po tomto majú smäd 
mladí ľudia.“
POVOLANIE
„Slovo povolanie nestratilo platnosť“, vysvetľu-
je pápež vedúcim pastorácie povolaní v Euró-
pe: „Poznám niektoré spoločenstvá, ktoré sa 
rozhodli nepoužívať viac slovo „povolanie“ vo 
svojich mládežníckych programoch, pretože 
sa nazdávali, že by sa toho slova mohli mladí 
ľakať a nezúčastnili by sa na ich aktivitách. To-
to je zhubná stratégia:  odstrániť zo slovníka 
viery slovo „povolanie“ znamená okyptenie 
slovnej zásoby s rizikom, že skôr či neskôr si už 
nebudeme navzájom rozumieť. Potrebujeme 
naopak zanietených mužov a ženy, laikov a za-
svätených, horlivých pre stretnutie s Bohom a 
premenených v ich ľudskosti, schopných svo-
jím životom ohlasovať  to šťastie, ktoré prame-
ní z ich povolania.“
ŠŤASTIE
V tejto dobe poznačenej nespokojnosťou, 
ponosovaním sa a prchavými radosťami, je 
nevyhnutné, aby sme boli „radostným zna-
mením“ vo svete, zdôrazňuje Svätý Otec. 
Kristovo šťastie je trvalé a hlboké, zostáva aj 
vtedy, keď sa nachádzame v ťažkostiach a 
skúškach, keď nás opúšťajú nadšenie i radosť:
„Šťastie zostane, pretože ním je sám Ježiš, 
jeho priateľstvo je nerozlučné (porov. Posy-
nod. exhort. Christus vivit, 154). «V koneč-
nom dôsledku – ako povedal pápež Benedikt 
– chceme jedno jediné: blažený život, ten ži-

vot, ktorý je jednoducho životom, jednoducho 
šťastie» (Encyklika Spe salvi, 11). Niektoré 
skúsenosti pastorácie mladých a povolaní si za-
mieňajú šťastie, ktorým je Ježiš, s emocionál-
nou radosťou a ohlasujú povolanie ako niečo, 
čo má stále len svetlé momenty. Toto nie je 
dobré, pretože keď vstúpime do kontaktu s tr-
piacim telom ľudstva – naším vlastným či tých 
druhých – takáto radosť sa stratí.“
Rozlišovanie povolania nie je len otázkou tech-
ník či pravidiel, ktoré treba splniť, ale «život, 
ktorý nám Boh ponúka [...] je pozvaním tvoriť 
súčasť príbehu lásky, ktorý sa prelína s našimi 
dejinami», cituje Petrov nástupca svoju posy-
nodálnu exhortáciu určenú mladým (porov. 
Christus vivit, č. 252).
SLOBODA
Mladí majú častokrát strach zo slova povolanie, 
pretože si ho spájajú s predstavou o projekte, 
ktorý oberá o slobodu. Pápež František vysvet-
ľuje: „«Boh však vždy dôsledne podporuje 
slobodu každého» (porov. Christus vivit, 
113). Je dobré to pripomínať, osobitne vtedy, 
keby sa v osobnom či komunitnom sprevádza-
ní objavili dynamiky závislosti, alebo ešte hor-
šie plagiátorstva (kopírovania). Toto je veľmi 
vážne, pretože to zabraňuje rastu a upevneniu 
sa v slobode, udúša to život a robí ho infantil-
ným. Povolanie rozpoznávame vychádzajúc z 
reality, v načúvaní Božiemu slovu a dejinám, v 
načúvaní snom, ktoré inšpirujú rozhodnutia, v 
úžase z rozpoznania – v istom momente –, že 
to, čo skutočne chceme, je zároveň tým, čo od 
nás chce Boh. Úžas z tohto styčného bodu 
dáva našej slobode orientáciu k prelomovému 
rozhodnutiu lásky a našej vôli umožňuje vy-
tvoriť brehy, ktoré budú schopné ako koryto 
udržať a usmerniť všetku našu životnú ener-
giu.“  
SPOLUPATRIČNOSŤ
„Povolanie nie je nikdy jedine moje“, „po-
volanie je vždy pre iných a s inými“, uvádza v 
texte pápež: „Pán nikdy nevolá ľudí len ako 
jednotlivcov, ale vždy vo vnútri istého brat-
stva, aby sa delil o svoj plán lásky, ktorý je 

plurálom už od počiatku, pretože ním je on 
sám, milosrdná Trojica.“
Vnímať povolanie v tejto perspektíve je podľa 
Svätého Otca veľmi plodné, „pretože v Cirkvi 
nič nedosahujeme sami“, „sme vo vnútri dl-
hých dejín orientovaných smerom k budúc-
nosti, ktorá je účasťou všetkých“.
„Pastorácia povolaní nemôže byť len úlohou 
niektorých lídrov, ale spoločenstva: «každá pas-
torácia je pastoráciou povolaní, každá formácia 
je formáciou povolaní a každá spiritualita je spi-
ritualitou povolaní» (Christus vivit, 254).
OSOBITNÉ ZASVÄTENIE SA
Svätý Otec zodpovedných za pastoráciu povo-
laní v Európe povzbudzuje k napredovaniu s 
odvahou, lebo ten, kto vzbudzuje povolania, je 
Duch Svätý: «Ak vychádzame z presvedče-
nia, že Duch Svätý aj naďalej vzbudzuje po-
volania ku kňazstvu a k zasvätenému živo-
tu, môžeme „opäť hodiť siete“ v mene Pána, 
s plnou dôverou» (Christus vivit, 274). 
Chcem mocne zdôrazniť túto moju istotu, po-
vzbudzujúc vás, aby ste zapojili ešte viac ener-
gií do štartovania procesov a rozširovania 
priestorov bratstva, ktoré fascinuje (porov. 
tamtiež, 38), pretože žije z Evanjelia.“
„Nemajte strach prijať výzvu naďalej ohla-
sovať povolanie k zasvätenému životu a 
kňazskej službe. Cirkev to potrebuje! Keď sa 
mladí stretnú so zasvätenými mužmi a ženami, 
ktorí sú hodnoverní, nie však preto, že sú doko-
nalí, ale preto, že sú poznačení stretnutím s Pá-
nom, dokážu vycítiť, že je to život, ktorý chutí a 
ktorý je odlišný, a klásť si otázky o ich povolaní.“
„Sprevádzať a formovať povolanie znamená 
prihlásiť sa k remeselnícky tvorivému dielu 
Krista, ktorý prišiel priniesť radostnú zvesť 
chudobným, obviazať rany zlomených sŕdc, 
oznámiť zajatým, že budú prepustení a sle-
pým, že budú vidieť (porov. Lk 4,18). Tak 
teda odvahu! Kristus nás chce živých!“

pápež František 

zdroj: radiovaticana
(Preklad: Slovenská redakcia VR)
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1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: novomanželia Compeloví 50€;  z krstu Adama Slá-
vika 50€. Pán Boh zaplať!
2. Darovali na kostol v Krížovej Vsi: z pohrebu Jána Šatalu 50€. Pán Boh zaplať! 
3. Nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlí-
me Anjel Pána.
4. Od pondelka zapisujeme úmysly sv. omší v sakristii kostola a to nasledovným spô-
sobom. V pondelok, utorok a stredu zapisujeme výročné sv. omše a od štvrtku ostatné.
V nedeľu sa zapisovať nebude! Každý môže zapísať dva úmysly. Za pochopenie ďakujeme.
5. Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok  14. 6. 2019 po večernej sv. omši prosíme - 
Skupinu č.15.
L. Svobodu: Olšavská č. 10, Garstková č. 1, Ivančáková č. 3, Hudačková č. 5, Bočkaiová č. 7, 
Horničáková č. 9, Pisarčíková č. 12, Slodičáková č. 25.
6. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi v sobotu 15. 6. 2019, prosíme tieto ženy:
Mária Krempaská č.d. 148,    Eva Voláthová č.d. 153,    Marta Geletková č.d 158

                     LITURGICKÝ  PREHĽAD Spišská
Belá Strážky Krížová 

Ves

PO 10.6.     Turičný pondelok 6:30 
18:30 17:00 17:30

UT 11.6. Sv. Barnabáša, apoštola 
Spomienka 18:30 17:30K

ST 12.6. Streda
10. týždňa v Cezročnom období 18:30 17:30 D

ŠT 13.6.
Nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a 

večného kňaza
Sviatok

18:30 17:00

PI 14.6. Piatok
10. týždňa v Cezročnom období

6:30
18:30 D 17:30

SO 15.6.
Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka 

Večerná sv. omša je z nasled. nedele

6:30 
15:00 so 
16:00 S
 18:30

NE 16.6. NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

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 6.30 † František a Gabriela
18.30 † Alojz a Katarína

† Milan, Terézia 
a ost. z rod.

ž. Jozef a Viera s rod.

Ut 18.30 † Mária

St 18.30 ž. Anna, Valéria, Anna s rod. † Michal a Mária

Št 18.30 ž. Jakub a Matej

Pi
6.30 † Štefan, Martin,
Alžbeta a Michal Giblákoví
18.30 † Ján, Ján a Katarína

ž. Roman s rod.

So 6.30 † Štefan a Žofia Bekešoví
18.30 † Mária a ost. z rod.

Ne
07.30 za veriacich
09.00 † Jozef
10.30 ž. Mária Ovčariková (60r.)
18.30 † Jozef, Mária a Ondrej

ž. Pavol za otcov našej farnosti

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

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

Patrik Bielončík, syn Kamila a Evy r. Bednárovej, bývajúci v Spišskej Belej a 
Monika Šelepová, dcéra Michala a Moniky r. Barnášovej, bývajúca v Spišskej Belej

Gregor Kuffa, syn Štefana a Evy r. Košovanovej, bývajúci v Kežmarku 
Ivana Labusová, dcéra Milana a Natálie r. Siskovej, bývajúca v Spišskej Belej

Tomáš Bátory, syn Tomáša a Ruženy r. Majerčákovej, bývajúci v Spišskej Belej a 
Jana Reznická, dcéra Jozefa a Jany r. Kriššákovej, bývajúca v Mlynčekoch

PODNET K POCHODU ZA ŽIVOT
NA SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO 

Duch Svätý je Duch tvorivý, ktorý všetko udržuje v existencii. Ježiš nám sľúbil aktualizačné 
pôsobenie Ducha Svätého,ktorý nás ako Duch pravdy v každej chvíli „tvorí“ tým, že nás 
„vyučí všetkej pravde“. Na riešenie problémov každej doby, vrátane našej modernej éry, je 
Duch pripravený pomáhať ľuďom s otvoreným srdcom, aby Božiu pravdu o človeku aj spo-
ločnosti premieňali na konkrétne skutky v konkrétnych okolnostiach života. Pochod za ži-
vot je jednou z odpovedí na výzvy modernej doby, na otázku nedotknuteľnosti a posvät-
nosti každej ľudskej osoby.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ


