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Farská
Rodina

Cestou do Jeruzalema prechá-
dzal Ježiš mestami a dedinami 
a učil.
Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je 

málo tých, čo budú spasení?“
On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou 
bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa 
budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď 
hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zo-
stanete vonku, začnete klopať na dvere a 
volať: ‚Pane, otvor nám!‘ A on vám po-
vie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste!‘
Vtedy začnete hovoriť: ‚Jedli sme s te-
bou a pili, na našich uliciach si učil.‘ Ale 
on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste; 
odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprá-
vosť!‘

Tam bude plač a škrípanie zubami, až 
uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci 
proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste 
vyhodení von. A prídu od východu i zá-
padu, od severu i od juhu a budú stolo-
vať v Božom kráľovstve. A tak sú posled-
ní, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí 
budú poslednými.“ Lk 13, 22-30

Ježiš neodpovedá na konkrétnu otázku: Pa-
ne, je málo tých, čo budú spasení?, udaním 
presného počtu, ale ukazuje cestu, ktorou 
sa tam môže dostať každý človek: Usilujte 
sa vojsť tesnou bránou... Hoci by som rád 
počul z Ježišových úst nejakú „prijateľnej-
šiu“ odpoveď, na otázku: Pane, budem spa-
sený?, Ježiš ani mne neodpovie zmierlivej-
šie. Zopakuje mi to isté, čo v evanjeliu: 
Usiluj sa vojsť tesnou bránou! Čo pre mňa 
môže znamenať „tesná“ brána? Môže to 
byť každodenné úsilie žiť podľa Božích pri-
kázaní, môže to byť hľadanie Božej vôle v 
situáciách, ktoré denne prežívam, môže to 
byť každá obeta, prijatá choroba, bolesť, 
utrpenie, ale aj každodenný zápas so zlom 
a zlým, ktorý na mňa číha zovšadiaľ. Keď si 
pomaly a sústredene prečítam túto stať, 
pochopím, že Ježiš mi ukazuje cestu ako 
získať raz nebo. Blaženosť v nebi sa nedá 
kúpiť za žiadne peniaze. Nedá sa zohnať po 
protekcii, ani kúpiť „pod pultom“. Toto 
miesto sa dá zaručene získať iba úsilím o 
posväcovanie vlastného života. Kritériá na 
„vstup do neba“ sú kvalitne spracované v 
Evanjeliách a v Desatore.

Zamyslenia

PANE, DARUJ MI VYTRVALOSŤ KRÁČAŤ
ZA TEBOU SMEROM KU NEBU! 

SVÄTICA POKORNÝCH - MARGUERITE BAYSOVÁ
Marguerite Baysová sa narodila 8. septembra 
1815 v La Pierraz – malej dedinke patriacej do far-
nosti Siviriez v kantóne Fribourg v západnej časti 
Švajčiarska. Bola druhou zo siedmich detí jedno-
duchých roľníkov a dobrých kresťanov. „Už od 
prvých rokov sa u nej prejavovala náklonnosť k 
modlitbe“, uvádza postulátor. Približne v 15 ro-
koch sa začala Marguerite učiť krajčírstvu, ktoré-
mu sa venovala po celý život, pracovala zväčša 
doma. V rodine budovala atmosféru pokoja a 
skutočného prijatia
„Marguerite sa nezasvätila ako rehoľníčka, no roz-
hodla sa zostať slobodná a venovať svoj život svo-
jej pôvodnej rodine a zároveň pôsobiť vo farnosti“, 
kde vyučovala katechizmus a uvádzala deti do ži-
vota modlitby.  „V rodine sa Marguerite starala o 
všetkých – najprv o rodičov, potom o troch bratov 
a tri sestry. Jej úlohou boli domáce práce: varenie, 
upratovanie, to čo bolo potrebné, pre život rodiny, 
a v tomto všetkom v hĺbke budovala atmosféru 
pokoja a skutočného prijatia“, Marguerite bola 
akýmsi elementom rovnováhy v živote rodiny: 
„Istotne vedela vytvárať atmosféru pokoja, pre 
všetkých mala milé slová a gestá; nikdy nie súde-
nie či odsudzovanie, ale vždy poskytovala útechu, 
blízkosť a prijatie. Niektorí z jej súrodencov to 
osobitne potrebovali: Joseph trpel istou psychic-
kou slabosťou, ktorá spôsobovala, že bol niekedy 
nevrlý a násilný. Mariette bola sklamaná kvôli zly-
haniu jej manželstva a  návrat do rodičovského 
domu prežívala ako prehru. Claude, najstarší brat, 
sa strácal v neusporiadanom živote, mal aj neman-
želského syna.“ Švagrinú, ktorá s ňou zle zaobchá-
dzala, si napokon získala láskou Situácia v domác-
nosti sa zdramatizovala, keď sa najstarší brat oženil 
so ženou, ktorá slúžila v ich domácnosti.  Tá dáva-
la Marguerite tvrdo pocítiť, že sa stala paňou, vy-
svetľuje postulátor: „Marguerite nestrácala pokoj, 
na nevľúdnosť švagrinej odpovedala tichosťou a 
trpezlivosťou. Švagrinú napokon po 15 rokoch 
„premohla“ Margueritina dobrotivá láska (...). 
Keď musela čeliť ťažkej chorobe, ktorá ju takmer 
priviedla až do hrobu, nechala sa opatrovať práve 
Margueritou, s ktorou tak dlho zle zaobchádzala.“  
Marguerite okrem rodiny „pôsobila aj vo farnosti, 

navštevujúc chorých a zomierajúcich, pripravujúc 
dievčatá na manželstvo a materstvo“. Čo sa týka 
života viery, Marguerite sa dennodenne modlie-
vala ruženec. Vrcholom jej dňa bola svätá omša. V 
nedeľu i počas sviatkov zotrvávala v adorácii pred 
Najsvätejšou sviatosťou a modlievala sa i krížovú 
cestu, uvádza postulátor, pričom dodáva: „Celý jej 
deň bola vedená neustálou prítomnosťou Boha, 
nie však únikom z okolitej reality ani izolovaním 
sa v prázdnom spiritualizme. Vedela každému po-
vedať a venovať slovo bez výčitiek.“
Znaky Pánovho utrpenia – dar stigiem
V roku 1853 bola Marguerite operovaná na rako-
vinu čreva. Prosila však Pannu Máriu, aby ju 
uzdravila a dala jej nejakú inú formu utrpenia, 
vďaka ktorej by mohla mať účasť na Kristovom 
utrpení. Marguerite bola vypočutá – uzdravila sa 
8. decembra 1854 – v deň, keď pápež Pius IX. v 
Ríme prehlásil dogmu o Nepoškvrnenom počatí 
Panny Márie. V ten deň však Marguerite získala 
inú tajomnú chorobu, ktorá ju paralyzovala v ex-
táze vždy v piatok o tretej hodine popoludní, a aj 
počas celého Veľkého týždňa. Na svojom tele za-
žívala telesné i duchovné utrpenie Ježiša – od Get-
seman až po Kalváriu. Na tele sa jej objavilo päť 
stigiem – rán, aké mal Ježiš po ukrižovaní – ktoré 
jej spôsobovali veľkú bolesť. Ona ich však ukrýva-
la. Miestny biskup dal rany vyšetriť lekármi, ktorí 
potvrdili ich mystický pôvod. Marguerite znášala 
všetky bolesti bez sťažovania sa, v totálnom odo-
vzdaní sa Pánovej vôli.
Marguerite patrila k Františkánskemu svetskému 
rádu. Vstúpila doň v roku 1860. Zomrela vo veku  
64 rokov na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišov-
ho o 15. hodine, tak ako si to želala. Pochovaná je 
vo farskom kostole v Siviriez. 
„Marguerite nám aj prostredníctvom svojej 
silnej úcty k Eucharistii, krížu a Ježišovmu 
srdcu hovorí, že Pán sa stará o mňa i o nás všet-
kých, že nie je ďaleko a že je uprostred dejín 
každého z nás. A Panna Mária sa stáva pre ňu i 
pre všetkých nás učiteľkou a bezpečnou sprie-
vodkyňou pri stretnutí s tajomstvom.“

-zk-
zdroj: radiovaticana
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1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: z krstu Matiasa Pitoňaka 30€, z krstu Artura Mišal-
ku 10€, z pohrebu, † Dariny Karabovej 50€.Pán Boh zaplať!
2.  Darovali na kostol v Križovej Vsi: z krstu Mie Alexandry Markovej 50€, Bohuznáma 
50€. Pán Boh zaplať!
3. O pomoc pri upratovaní kostola v Sp. Belej  v piatok 30. 08. 2019 po večernej sv. om-
ši prosíme skupinu č.26. 
ul. Tatranská: Adamcová č. 2, Kušionová č. 4, Kubovová č. 6, Zadžorová č. 12, Čupková č. 13, 
Sisková č. 15, Kovalčíková č. 40, Kovalčíková č. 42.
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi  31. 08. 2019, prosíme tieto ženy:
Marcela Svitanová, č.d. 64 ,Zuzana Svitanová, č.d. 67, Alena Krempaská, č.d.78.
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Strážkachv sobotu 31.08.2019 prosíme:  
Anna Fudalyová a Nikola Rybaková. 
6. V SOBOTU 31. 08. BUDE O 10:00 SV. OMŠA PRI SV. HUBERTOVI V TATRAN-
SKEJ KOTLINE PRI PRÍLEŽITOSTI POĽOVNÍCKEHO DŇA.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

Pavol Porubec, syn rodičov Petra a Márie r. Solusovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Anna Poláčeková, dcéra rodičov Františka a Anny r. Chovancovej, bývajúca v Spišskej Belej.

Matej Pitorák, syn rodičov Petra a Alžbety r. Surovkovej, bývajúci v Levoči a
Tatiana Anna Kurucová, dcéra rodičov † Jána a Anny r. Budziňákovej.

Lukáš Pribula, syn rodičov Jozefa a Ľudmily r. Andraščíkovej, bývajúci v Kamenici a
Adriána Simonisová, dcéra rodičov Dušana a Evy r. Poljakovej, bývajúca v Spišskej Belej.

Martin Jursky, syn rodičov Igora a Jany r. Neupauerovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Barbora Kučerová, dcéra rodičov Mareka a Márie r. Žembovičovej, bývajúca vo Vojňanoch.

Pavol Meliš, syn rodičov Petra a Anny r. Trubalovej, bývajúci v Krásne nad Kysucou a
Simona Mária Fedorová, dcéra Slavomíra a Agáty r. Šatalovej, bývajúca v Krížovej Vsi.

   Liturgický prehľad (26. 8. – 1. 9. 2019) 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 
 

PO 
26.8. 

Pondelok 21. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 18:30 † Otília a Ondrej Jezerčák 

Krížová Ves 17:30 prosba o dary Ducha Svätého  
pre deti 

 

UT 
27.8. 

Sv. Moniky 
spomienka 

Spišská Belá 18:30 ž. Alena a Ladislav Pohorelský 

Strážky 17:00 † Peter Purdeš a Ján Zeman s rod. 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 
 

ST 
28.8. 

Sv. Augustína, biskupa 
a učiteľa Cirkvi 

spomienka 

Spišská Belá 18:30 ž. Silvia s rod. 

Krížová Ves 17:30 † Martin Bušovský 
 

ŠT 
29.8. 

Mučenícka smrť 
svätého Jána Krstiteľa 

spomienka 

Spišská Belá 18:30 † Anna a Mikuláš 

Strážky 17:00 † Jakub a Ján 
 

PIA 
30.8. 

Piatok 21. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 
6:30 † Jozef, Anna, Ľubomír 

18:30 ž. Lýdia a Renáta 

Krížová Ves 17:30 ž. Annamária 
 

SO 
31.8. 

Panny Márie v sobotu 
ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 † Viera Pompová 

18:30 † Filoména a Jakub 

Krížová Ves 15:00 sobášna sv. omša 
 

NE 
1.9. 

DVADSIATA DRUHÁ 
NEDEĽA 

V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

 
„Svetový deň modlitieb 

za ochranu 
stvorenstva“ 

(ustanovil ho pápež 
František v roku 2015) 

Spišská Belá 

7:30 † Ján, Mária, Ján, Katarína 

9:00 za veriacich 

10:30 † Anna Britaňáková,  
Mária, Vincent s rod. 

18:30 ž. Mária a František s rod. 

Strážky 9:00 † Alžbeta 

Krížová Ves 
10:00 † Juraj Sopko 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

LITURGICKÝ PREHĽAD 

V Spišskej Belej: vo štvrtok adorácia pol hodinu pred sv. omšou o 18:00 hodine.
              v nedeľu eucharistická pobožnosť o 15:00 hodine. 
               v prvú sobotu mesiaca: po rannej sv. omši bude pobožnosť fatimskej soboty.   

pokračovanie z titulnej strany

PODNET K POCHODU ZA ŽIVOT 

Tým, ktorí sú vidinou kariéry a rýchleho mediálneho úspechu pokúšaní 
riediť Ježišovo učenie v mene pochybnej politickej korektnosti, všet-
kým tým Ježiš v dnešnom evanjeliu odkazuje: nefalšujte moje učenie, 
ktoré nie je o pohodlnej ceste do širokej brány! Vstupujte úzkou brá-

nou náročnej pravdy o nedotknuteľnosti života, ktorý nie je súkromnou hračkou 
človeka, ale posvätným darom Stvoriteľa. Darom, za ktorý sa oplatí nasadiť aj 
kráčajúc proti prúdu, a tak trpieť, ba aj obetovať vlastný život.

pokračovanie z titulnej strany


