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DAJ NÁM VÄČŠIU VIERU!

Apoštoli povedali Pánovi: „Daj 
nám väčšiu vieru!“  
Pán vravel: „Keby ste mali vieru 

ako horčičné zrnko a povedali by ste 
tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a 
presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás. 
Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie ale-
bo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: 
‚Hneď si poď sadnúť k stolu‘?
Vari mu nepovie skôr: ‚Priprav mi veče-
ru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa ne-
najem a nenapijem; ty budeš jesť a piť 
až potom‘? Je azda povinný ďakovať slu-
hovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo?

Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám 
prikázalo, povedzte: ‚Sme neužitoční 
sluhovia; urobili sme, čo sme boli po-
vinní urobiť.‘“

Lk 17, 5-10

Daj nám väčšiu vieru! Daj mi väčšiu 
vieru! Jednoduchá každodenná modlit-
ba smerom ku Bohu, ktorú môžem opa-
kovať denne aj viackrát. Veď, kto by ne-
túžil po viere, ktorá „hory“ prenáša, 
ktorá vytrháva veľký strom moruše aj s 
koreňmi? To by bolo niečo! Lenže krá-
čať za Ježišom nie je ľahké. Je to každo-
denný „zápas“ veriť Bohu bez podmie-
nok. Veľakrát prídu pochybnosti, 
skleslosť, ľahostajnosť ako dôsledky sla-
bej viery. Vtedy by som mal volať spolu 
s apoštolmi: Pane, daj mi väčšiu vieru! 
Zbav ma pochybností, ktoré ma prena-
sledujú a vnášajú do môjho vnútra veľ-
ký nepokoj. Pomôž mi! Musím si uve-
domiť, že viera je dar Boží. Záleží na 
mne, či ten dar prijmem, či škatuľku s 
darom viery rozbalím alebo ju nechám 
nepovšimnutú kdesi v kúte svojho srdca 
ako niečo zaťažujúce a nepotrebné! 

Sám sa musím rozhodnúť. Ako vo 
mne môže viera rásť? Musím si ju 
„nacvičovať“ v situáciách dňa a pro-
siť Ježiša o jej vzrast. 

Tréning viery začnem nejakým ma-
lým skutkom.

Zamyslenia

Počuli sme, čo urobil diakon Filip, ako začí-
na evanjelizovať mestá Samárie a ako ohla-
sovanie Slova sprevádza množstvo znamení 
v oslobodzovaní a uzdravovaní. V tejto situ-
ácii Duch Svätý spúšťa novú etapu putova-
nia Evanjelia: podnieti Filipa, aby išiel v 
ústrety istému cudzincovi, ktorý má srdce 
otvorené Bohu.
Filip vstáva, vyráža s nadšením, a na opuste-
nej a nebezpečnej ceste stretne vysoko-
postaveného úradníka etiópskej kráľovnej, 
správcu jej pokladov. Tento muž, eunuch, 
sa po návšteve Jeruzalema za účelom boho-
služby vracia do svojej krajiny. Bol to židov-
ský prozelyta z Etiópie. Sediac vo voze si čí-
tal zvitok proroka Izaiáša, konkrétne štvrtý 
spev o „Pánovom služobníkovi“.
Filip pristupuje k vozu a pýta sa ho: „A aj 
rozumieš, čo čítaš?“ (Sk 8,30). Etiópčan od-
povedá: „Ako by som mohol, keď mi to nik 
nevysvetlí?“ (Sk 8,31). Tento mocný muž si 
uvedomuje, že potrebuje byť usmernený, 
aby porozumel Božiemu slovu. Bol to veľký 
bankár, bol ministrom hospodárstva, mal 
všetku moc peňazí, ale vedel, že bez vysvet-
lenia to nemôže pochopiť, bol pokorný.
A tento dialóg medzi Filipom a Etiópča-
nom nám dáva uvažovať aj nad skutočnos-
ťou, že nestačí čítať Písmo, ale treba chápať 
jeho zmysel, nájsť „šťavu“, ísť hlbšie pod 
„kôrku“, načerpať Ducha, ktorý oživuje lite-
ru. Ako povedal pápež Benedikt na začiatku 
synody o Božom slove, „exegéza, opravdivé 
čítanie Svätého písma, nie je iba literárnym 
fenoménom, [...]. Je uvedením do pohybu 
mojej existencie“ (Meditácia, 6. októbra 
2008). Vstúpiť do Božieho slova znamená 
ochotu vyjsť von z vlastných obmedzení, 
aby sme sa stretli s Kristom a pripodobnili 
sa mu ako živému Slovu Otca.
Kto je teda protagonistom toho, čo čítal 
Etiópčan? Filip ponúka svojmu spoločníko-
vi kľúč k čítaniu: ten mierny trpiaci sluha, 
ktorý na zlo nereaguje zlom a ktorý, i keď je 
považovaný za neúspešného a neplodného 

a napokon je odpravený, oslobodzuje ľudí 
od neprávosti a prináša ovocie Bohu, je to 
presne ten Kristus, ktorého ohlasujú Filip aj 
celá Cirkev! Ten, ktorý na Veľkú noc vykú-
pil nás všetkých.
Konečne Etiópčan spoznáva Krista a žiada 
o krst a vyznáva vieru v Pána Ježiša. Je to 
nádherný príbeh, ale kto pohol Filipa k to-
mu, aby šiel do púšte stretnúť sa s týmto 
mužom? Kto pobádal Filipa, aby sa priblížil 
k vozu? Je to Duch Svätý. Protagonistom 
evanjelizácie je Duch Svätý.
„Otče, ja chodím evanjelizovať“ - „Áno, a 
ako to robíš?“ - „No, ohlasujem Evanjelium 
a hovorím, kto je Ježiš, snažím sa ľudí pre-
svedčiť, že Ježiš je Boh“. – Môj drahý, toto 
nie je evanjelizácia, ak tam niet Ducha Svä-
tého, nie je to evanjelizácia. Toto môže byť 
prozelytizmus, publicita... Ale evanjelizácia 
znamená odovzdať sa Duchu Svätému, aby 
to bol on, kto ťa bude pobádať k hlásaniu, k 
ohlasovaniu svedectvom, aj mučeníctvom, 
a aj slovom.
Potom, ako pomohol Etiópčanovi stretnúť 
sa so Zmŕtvychvstalým – Etiópčan sa stre-
tá so vzkrieseným Ježišom pretože rozu-
mie tomu proroctvu –, Filip sa stratí, Du-
ch Svätý ho vezme a posiela ho konať 
ďalšiu vec. Povedal som, že protagonistom 
evanjelizácie je Duch Svätý. A čo je zna-
mením, že ty, kresťanka, kresťan si evanje-
lizátorom? Radosť. Aj v mučeníctve. A Fi-
lip plný radosti išiel do iných miest kázať 
Evanjelium.

Nech Duch vedie pokrstených byť muž-
mi a ženami, ktorí ohlasujú Evanjelium, 
aby druhých pritiahli nie k sebe, ale ku 
Kristovi; byť tými, ktorí vedia dať 
priestor Božiemu konaniu, ktorí vedia 
urobiť ostatných slobodnými a zodpo-
vednými pred Pánom.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)  
zdroj: radiovaticana
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1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: z krstu Laury Duhančíkovej 20€, z krstu Sebastiána 
Heilanda 50€, z pohrebu Jána Bočkaia 100€, Bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať!
2. O pomoc pri upratovaní kostola v Sp. Belej  v piatok 11. 10. 2019 po večernej sv. om-
ši prosíme skupinu č.32.:
ul. Družstevná: Kačmarčíková č.85,
ul. Tovarenská č.7: Vidová , Šperková ,Špesová
ul. Tovarenská: Pisarčíková, Pitoňáková
Kp. Nálepku: Lopatovská č.15
3. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi  12. 10. 2019, prosíme tieto ženy: 
Anna Romaňáková, č.d. 106, Mária Dindová, č.d. 108, Jana Scholtzová, č.d. 109. 
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Strážkachv sobotu 12.10.2019 prosíme:  
Andrea Bednarčíková a Viera Mazureková. 

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.

Peter Novysedlák, syn rodičov Petra a Verony r. Černickej, bývajúci v Spišskej Belej a
Ing. Alexandra Juchová, dcéra rodičov Františka a Moniky r. Hanečákovej, bývajúca v Kežmarku,

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.

Ing. František Geletka, syn rodičov Františka a Anny r. Sopkovej, bývajúci v Košiciach – Staré Mesto a
Jaroslava Vargová, dcéra rodičov Jaroslava a Dany r. Kolesárovej, bývajúca v Zemplínskom Jastrabí,

   Liturgický prehľad (7. 10. – 13. 10. 2019) 

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

PO 
7.10. 

Ružencovej Panny 
Márie 

Spomienka 

Spišská Belá 18:30 ž. Ľudmila a Milan (55 r. sobáša)

Krížová Ves 17:30 †

UT 
8.10. 

Utorok 27. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 18:30 ž. Štefan Slodičák

Strážky 17:00 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 
 

ST 
9.10. 

Sv. Dionýza, biskupa, 
a spoločníkov, 

mučeníkov 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 18:30 ž. Vlasta Grichová

Krížová Ves 17:30 D 

ŠT 
10.10. 

Štvrtok 27. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 18:30 ž. Mária Jakubčová

Strážky 17:00 † Blažena a Alojz Kriššák

PIA 
11.10. 

Sv. Jána XXIII., pápeža 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 ž. Viera, Eva a dobrodinci

18:30 D † Ján Bočka

Krížová Ves 17:30 † Mária, Ján a Štefan

SO 
12.10. 

Panny Márie v sobotu 
Ľubovoľná spomienka Spišská Belá 

6:30 † Anna Gancarčík

18:30 ž. Mária Pavol (35 r. sobáša)

NE 
13.10. 

DVADSIATA ÔSMA 
NEDEĽA 

V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

Spišská Belá 

7:30 †

9:00 † Rudolf Rezničák (výročná)

10:30 †

18:30 ž. Helena a

Strážky 9:00 † Štefan, Michal, Zuzana

Krížová Ves 
10:00 † Ján Šatala

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.   

Drahí bratia a sestry, po Štefanovom 
mučeníctve sa zdá, že „rozbehu“ 
Božieho slova sa dostal pribrzďujúci 

úder rozpútaním „prenasledovania Cirkvi v 
Jeruzaleme“ (Sk 8,1). Následkom toho 
apoštoli zostávajú v Jeruzaleme, zatiaľ čo 
mnohí kresťania sa rozptyľujú do ďalších 
miest Judey a Samárie.
V knihe Skutkov apoštolov sa prenasledova-
nie javí ako trvalý stav života učeníkov, v 
zhode s tým, čo povedal Ježiš: „Ak mňa pre-
nasledovali, budú prenasledovať aj vás“ ( Jn 
15,20). Avšak prenasledovanie, namiesto to-
ho aby uhasilo oheň evanjelizácie, ešte viac 
ho rozdúchava.

KATECHÉZA O SKUTKOCH APOŠTOLOV (10):  
FILIP EVANJELIZUJE VEDENÝ DUCHOM SVÄTÝM

„Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali, 
čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. Lebo z mnohých posadnutých vychádza-
li s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. A v meste nastala veľká 

radosť“ (Sk 8,5-8).

pokračovanie na zadnej strany


