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Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Prostredníctvom knihy Skutkov 
apoštolov pokračujeme v sledo-
vaní jednej cesty: cesty Evanje-

lia do sveta. Sv. Lukáš nám ukazuje s veľ-
kým realizmom jednak plodnosť tejto 
cesty, ako aj objavovanie sa niektorých 
problémov v lone kresťanskej komunity. 
Už od začiatku, vždy tu boli problémy. Ako 
zosúladiť rozdiely, ktoré prebývajú vo vnút-

ri komunity bez toho, že by nastali kon-
trasty a štiepenia?
Komunita neprijímala iba Židov, ale aj 
Grékov, teda osoby  pochádzajúce z 
diaspóry, Nežidov, s ich vlastnou kultúrou 
a vnímavosťou a s iným náboženstvom. My 
dnes hovoríme „pohania“. A týmto sa do-
stalo prijatia. Táto spoločná prítomnosť ur-
čuje krehkú a neistú rovnováhu, a popri 
ťažkostiach klíči „kúkoľ“. A ktorý kúkoľ je 
najhorší, ktorý ničí komunitu? Kúkoľ rep-
tania, kúkoľ ohovárania: Gréci repcú kvôli 
nedostatku pozornosti komunity voči ich 
vdovám. 
Apoštoli rozbiehajú proces rozlišovania, 
ktorý spočíva v dobrom zvážení ťažkostí a 
spoločnom hľadaní riešení. Nachádzajú vý-
chodisko v rozdelení úloh pre pokojný rast 
celého cirkevného tela, aby nedošlo k za-
nedbaniu ani „rozbehu“ Evanjelia, ani sta-
rostlivosti o najchudobnejších členov.
Apoštoli sú si stále viac vedomí, že ich zák-
ladným povolaním je modlitba a ohlasova-
nie Božieho slova - modliť sa a ohlasovať 
Evanjelium -, a vyriešia túto otázku ustano-
vením skupiny „siedmich mužov dobrej 
povesti, plných Ducha a múdrosti“ (Sk 
6,3), ktorí sa po prijatí vkladania rúk stara-
jú o obsluhovanie pri stoloch.
Toto sú diakoni, ktorí sú ustanovení pre 
tento účel, pre službu. Diakon v Cirkvi nie 
je druhotným kňazom, je to iná vec; nie je 

KATECHÉZA O SKUTKOCH APOŠTOLOV (9):
DIAKONÁT A MUČENÍCTVO SV. ŠTEFANA

pokračovanie na zadnej strane

„Štefan, plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom. Tu vstali niektorí z ta-
kzvanej synagógy Libertíncov […] a hádali sa so Štefanom. Ale neboli schopní čeliť múdrosti 
a Duchu, ktorým hovoril. […] A všetci, čo sedeli vo veľrade, uprene naňho hľadeli a videli, že 

jeho tvár je ako tvár anjela“ (Sk 6,8-10.15).

Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo 
veľkom... Dnes môžem uvažovať nad tým, 
ako získať pravú múdrosť pri využívaní 
hmotných dobier. Keď pozorujem ľudí vo 
svojom okolí, ľudí „zo sveta“, ako kráčajú za 
svojimi cieľmi a podriaďujú im všetko. Dá 
sa povedať, že idú aj „cez mŕtvoly“, len aby 
dosiahli určitú spoločenskú úroveň, neboli 
horší ako ich priatelia, susedia, kolegovia, 
vložia sa do toho naozaj celí a podriadia to-
mu svoj život. 

Ježiš ma dnes „vovádza“ do problematiky 
správneho vzťahu k materiálnym veciam. 
Učí ma, ako s jeho pomocou zvládať, aby 
mi pozemské „bohatstvo“ poslúžilo k „zhro-
mažďovaniu“ pokladov v nebi. Veľmi úzko 
to súvisí s tým, do akej miery vnímam po-
treby iných, ako sa dokážem deliť so svojimi 
prebytkami, ako dokážem robiť iným radosť 
tým, že poskytnem svoje veci, svoje penia-
ze, svoj čas, svoju radu, svoju útechu, slová 
porozumenia. Čo je v mojom živote na pr-
vom mieste? Som tam iba ja a všetko to, čo 
držím v rukách, čo mám v garáži, v luxus-
nom dome, na účtoch alebo dávam prvé 
miesto Bohu a jemu vo všetkých blížnych!

Zamyslenia

tu pre oltár, ale pre službu. Je správcom 
služby v Cirkvi. Ak má diakon prílišnú záľu-
bu chodiť k oltáru, mýli sa. Toto nie je jeho 
cesta. Tento súlad medzi službou Slovu a 
službou dobročinnosti predstavuje kvas, 
ktorý spôsobuje rast cirkevného tela.
Apoštoli ustanovili sedem diakonov, a me-
dzi nimi sa zvlášť vynímajú Štefan a Filip. 
Štefan evanjelizuje silou a paréziou (odváž-
nou priamosťou, pozn. prekl.), ale jeho slo-
vo naráža na veľmi tvrdošijný odpor. Keď 
jeho protivníci nenájdu iný spôsob ako ho 
zastaviť, čo urobia? Vyberú to najúbohejšie 
riešenie, ako človeka zlikvidovať: teda 
očiernenie alebo falošné svedectvo.
A vieme, že očierňovanie vždy zabíja. Táto 
„diabolská rakovina“, ktorá sa rodí z vôle 
zničiť dobrú povesť nejakého človeka, napá-
da aj zvyšok cirkevného tela a vážne ho po-
škodzuje, keď sa pre malicherné záujmy ale-
bo na zakrytie vlastných nedostatkov utvára 
koalícia na pošpinenie niekoho.
Privedený pred Veľradu a obvinený falošný-
mi svedkami – to isté urobili s Ježišom a to 
isté urobia so všetkými mučeníkmi pros-
tredníctvom falošných svedkov a očierňo-
vaní – Štefan ohlasuje výklad posvätných 
dejín sústredený na Krista, aby sa bránil. A 
Veľká noc Kristovej smrti a zmŕtvychvsta-
nia je kľúčom celých dejín zmluvy. Naproti 
tomuto prekypujúcemu bohatstvu božieho 
daru Štefan odvážne odsudzuje pokrytec-
tvo, s akým sa zaobchádzalo s prorokmi a 
so samotným Kristom. A pripomína im de-
jiny, keď hovorí: „Ktorého proroka nepre-
nasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých, 
čo predpovedali príchod Spravodlivého, a 

vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi“ 
(Sk 7,52). Nepoužíva polovičaté slová, ale 
hovorí jasne, hovorí pravdu.
Toto vyvoláva násilnú reakciu poslucháčov 
a Štefan je odsúdený na smrť, odsúdený na 
ukameňovanie. On však ukazuje pravú kva-
litu Kristovho učeníka. Nehľadá výhovorky, 
nedovoláva sa osobností, ktoré by ho mohli 
zachrániť, ale odovzdáva svoj život do Pá-
nových rúk. A Štefanova modlitba v tej 
chvíli je nádherná: „Pane Ježišu, prijmi 
môjho ducha“ (Sk 7,59) – a zomiera tak 
ako Boží syn, odpúšťajúc: „Pane, nezapočí-
taj im tento hriech“ (Sk 7,60).
Tieto Štefanove slová nás učia, že naša to-
tožnosť Božích detí sa neukazuje vzletným 
rečnením, ale iba odovzdaním vlastného ži-
vota do Otcových rúk a odpustením tým, 
ktorí nás urážajú - toto ukazuje kvalitu našej 
viery.
Dnes je viac mučeníkov, než na začiatku ži-
vota Cirkvi, a mučeníci sú všade. Dnešná 
Cirkev je bohatá na mučeníkov, je zavlažo-
vaná ich krvou, ktorá je „semenom nových 
kresťanov“ (Tertulián, Apologetika, 50,13) 
a zaisťuje rast a plodnosť Božiemu ľudu. 
Mučeníci nie sú „sväté obrázky“, ale mužo-
via a ženy z mäsa a kostí, ktorí si – ako ho-
vorí Apokalypsa – „vyprali rúcha a zbielili 
ich v Baránkovej krvi“ (Zjv 7,14). Títo sú 
skutočnými víťazmi.
Poprosme aj my Pána, aby sme sa hľadiac 
na mučeníkov včerajška i dneška dokáza-
li naučiť žiť plným životom, prijímajúc 
mučeníctvo každodennej vernosti Evan-
jeliu a pripodobnenia sa Kristovi.

 zdroj: radiovaticana

pokračovanie z titulnej strany

ÚPLNÉ ODPUSTKY PRI MODLITBE SV. RUŽENCA V OKTÓBRI
Môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole alebo v rodine. Na získanie od-
pustkov sa stanovuje: 1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov; 2. 
k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom 
recitovaní treba vysloviť tajomstva podľa zaužívaného zvyku.
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1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: Bohuznámy 50€, Bohuznáma rodina 100€. Pán Boh zaplať!
2. V utorok 1.10.2018 začíname októbrové ružencové pobožnosti v Spišskej Belej vždy pol 
hodinu pred večernou sv. omšou o 18:00. V sobotu po rannej sv. omši pri fatimskej pobož-
nosti. V nedeľu o 15.00h bude spojená s eucharistickou pobožnosťou.
3. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, sv. spoveď bude vo farskom kostole vždy pol 
hodiny pred sv. omšou okrem toho vo štvrtok a piatok obidva dni dopoludnia od 10:00 do 
12:00 a popoludní od 15:00. Ku chorým pôjdeme tak ako zvyčajne. 
V krížovej Vsi: sv. spoveď bude v piatok od 16:30 do sv. omše, ku chorým sa pôjde vo štvr-
tok dopoludnia.
V Strážkach: sv. spoveď bude v utorok od 16:30 do sv. omše, ku chorým sa pôjde v piatok od rána.
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Sp. Belej  v piatok 4. 10. 2019 po večernej sv. omši pro-
síme skupinu č.31.: ul. Družstevná č. 9: Bieliková, Lenkavská ul. Družstevná č. 13: Svocáko-
vá, Rezničáková, Konkolová. ul Družstevná č. 25: Kniesznerová
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi  5. 10. 2019, prosíme tieto ženy:
Slávka Tkáčová, č. d. 102, Mária Fedorová, č. d. 104, Monika Frankovská, č.d. 105. 
6. O pomoc pri upratovaní kostola v Strážkachv sobotu 5.10.2019 prosíme:  
Helena Kromková a Oľga Žideková

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Miroslav Jurčo, syn rodičov Miroslava a Ireny r. Gnebusovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Jana Spišiaková, dcéra rodičov Mariána a Marty r. Smikovej, bývajúca v Batizovciach.

Lukáš Václav, syn rodičov Miroslava a Terézia r. Čikovskej, bývajúci v Rakúsoch a
Zuzana Bednarčíková, dcéra rodičov Dušana a Andrei r. Talárovej, bývajúca v Strážkach.

   Liturgický prehľad (30. 9. – 6. 10. 2019) 

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

PO 
30.9. 

Sv. Hieronyma,  
kňaza a učiteľa Cirkvi 

Spomienka 

Spišská Belá 18:30 † Veronika a Ján 

Krížová Ves 17:30 ž. Miroslav Fedor 
 

UT 
1.10. 

Sv. Terézie od Dieťaťa 
Ježiša (z Lisieux), 
panny a učiteľky 

Cirkvi 
Spomienka 

Spišská Belá 18:30 ž. Margita s rod. 

Strážky 17:00 † František 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 
 

ST 
2.10. 

Svätých anjelov 
strážcov 

Spomienka 

Spišská Belá 18:30 † Jozef 

Krížová Ves 17:30D † Mária, Michal a Alojz 
 

ŠT 
3.10. 

Štvrtok 26. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 18:30 † František, Ján, Anna a Mikuláš 

Strážky 17:00 ž. František Gallik 
 

PIA 
4.10. 

Sv. Františka 
Assiského 
Spomienka 

 
prvý piatok v mesiaci 

Spišská Belá 
6:30 ž. Mária s rod. 

18:30D † Jozef Krempaský 

Krížová Ves 17:30 † František a Jaroslav 
 

SO 
5.10. 

Sv. Faustíny 
Kowalskej, panny 

Ľubovoľná spomienka 
prvá sobota v mesiaci 

Spišská Belá 
6:30 † Ján a Helena Krišanda 

18:30 ž. Alžbeta 
 

NE 
6.10. 

DVADSIATA SIEDMA 
NEDEĽA 

V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

Spišská Belá 

7:30 † Mária a Anton 

9:00 † Mária a Július 

10:30 za veriacich 

18:30 † Václav 

Strážky 9:00 † František a František 

Krížová Ves 
10:00 † Zuzana, Jakub a Emil 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

D - sv. omša za účasti detí. 

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.   

PANE, LEN TY MA DOKÁŽEŠ UROBIŤ 
VEĽKODUŠNÝM A MILUJÚCIM. 

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. 
Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň pre-
pychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, 
menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, 
čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali 
a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho za-
niesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a 
pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol 
oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I 
zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli 
Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode 
a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto 
plameni!‘ No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, 
že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár 
zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A 
okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, 
takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľ-
to k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘ Tu povedal: 
‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. 
Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby 
sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘ Abrahám 
mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech 
ich počúvajú.‘

Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim 
niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ Odpovedal 
mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, 
ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘“ Lk 16, 19-31
Premýšľajúc nad týmto príbehom o boháčovi a 
Lazárovi, musím uznať, že aj ja sa často pozerám na 
iných, ktorí sa majú oveľa lepšie ako ja, žijú v bohat-
stve, luxuse, majú drahé autá, moderné oblečenie... 
a v duchu ich „hodnotím“, prečo sa nevedia podeliť 
so svojím bohatstvom, prečo nevidia biedu okolo 
seba a nepomôžu núdznym!? 
Duch svätý mi vnuká zaujímavú myšlienku: prečo 
ja neskúmam seba a nepremýšľam nad tým, koľkí 
by sa mohli „nasýtiť“ z odrobín a prebytkov, čo pa-
dajú „z môjho stola“, čo prepĺňajú moju chladnič-
ku, špajzu, šatník, peňaženku...? Skúmal som nie-
kedy, koľkí sa pozerajú na mňa, lebo nemajú ani 
toľko, čo mám ja? Mám Krista v Jeho slove, v Eu-
charistii, mám dnešných prorokov... Ak ich nepo-
čúvam, potom mi hrozí, že sa presýtim ponukami 
tohto sveta natoľko, že Boží hlas vo mne nebude 
mať miesto! Ľudia v núdzi, hladujúci, trpiaci, opus-
tení, chorí, bezdomovci, skúšaní rôznymi pohro-
mami, čakajú na moje veľkodušné srdce!

Zamyslenia


