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PANE, JEŽIŠU, VLOŽ DO MÔJHO SRDCA 
TÚŽBU PO TEBE A PO NEBI. 

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, 
ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, 
a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš 
nám napísal, že ak niekomu 

zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bez-
detný, jeho brat si ju má vziať za manželku 
a splodiť svojmu bratovi potomka.
Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a 
zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom 
aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezane-
chali deti a pomreli. Napokon zomrela aj 
žena. Nuž ktorému z nich bude žena man-
želkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi 
za manželku.“

Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa 
ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za 
hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, 
už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani 
umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Bo-
žími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. 
A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Moj-
žiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bo-
hom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom 
Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale 
živých, lebo pre neho všetci žijú.“ 

Lk 20, 27-38

V odpovedi na nadsadený príbeh Saduce-
jov, ktorí neverili vo vzkriesenie, poukazuje 
Ježiš nato, že stav vzkriesenia tela je novým 
stavom, v ktorom budeme mať podiel na 
Božom živote. Líši sa od nášho terajšieho 
života. Ježiš nehovorí presne, ako „tam ho-
re“ bude. Je to tajomstvo viery. Načo sa 
mám namáhať pochopiť človeku nepocho-
piteľné? Vo svojej fantázii si môžem nebo 
predstavovať. Ešte lepšie je živiť v sebe 
túžbu po svätosti života, po nebi a veriť v 
osobné vzkriesenie, ktoré dá zmysel môjmu 
životu, ktoré ma bude „poháňať“ vždy do-
predu, k činnosti „urobiť“ všetko v mojom 
živote, aby som sa do neba dostal a po celú 
večnosť velebil a oslavoval Boha. Načo pre-
mýšľať nad nepochopiteľným, ak môžem 
premýšľať nad tým, čo môžem ja sám slo-
bodným rozhodnutím ovplyvniť a zmeniť!? 
Nuž robiť denno-denne. Tak idem už dnes 
„zápasiť“ o svoju večnosť a nedám si svoje 
nadšenie ničím a nikým vziať.

Zamyslenia

Svedkom tohto procesu „zbratania sa“, 
ktorý chce Duch Svätý podnietiť 
v dejinách, je Peter, hlavná postava Skut-
kov apoštolov spolu s Pavlom. Peter pre-
žíva udalosť, ktorá sa stane rozhodujúcim 
zvratom v jeho živote. Pri modlitbe do-
stane videnie, ktoré funguje ako „božia 
provokácia“, aby v ňom vyvolala zmenu 
zmýšľania. Vidí veľké prestieradlo, ktoré 
zostupuje z výšky, obsahujúce rôzne živo-
číchy: štvornožce, zemeplazy a nebeské 
vtáctvo, a počuje hlas, ktorý ho pozýva 
nasýtiť sa týmto mäsom. On ako dobrý 
Žid, reaguje tvrdením, že nikdy nejedol 
nič nečisté, ako to žiada Zákon Pána (po-
rov. Lv 11). Vtedy sa opäť ozýva dôrazný 
hlas: „Čo Boh očistil, ty nenazývaj po-
škvrneným“ (Sk 10,15).
Touto udalosťou Pán chce Petra priviesť 
k tomu, aby viac nehodnotil udalosti 
a osoby podľa kategórií čistý a nečistý, ale 
naučil sa ísť ďalej, hľadieť na osobu 
a úmysly jej srdca. To čo robí človeka ne-
čistým totiž nepochádza zvonka, ale jedi-
ne zvnútra, zo srdca (porov. Mk 7,21). 
A Ježiš to povedal zreteľne.
Po tomto videní Boh pozýva Petra do do-
mu istého cudzinca, neobrezaného. Kor-
nélius bol „stotník kohorty, zvanej Ital-

ská, [...] nábožný a bohabojný“, dával veľa 
almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bo-
hu (porov. Sk 10,1-2), ale nebol židom.
V tomto pohanskom dome Peter ohlasuje 
ukrižovaného a vzkrieseného Krista a od-
pustenie hriechov každému, kto v neho 
verí. Kým Peter hovoril, na Kornélia a je-
ho členov rodiny sa vylial Duch Svätý. 
A Peter ich krstí v mene Ježiša Krista 
(porov. Sk 10,48).
Táto mimoriadna skutočnosť – niečo ta-
kého sa deje po prvý krát – sa rozchýri v 
Jeruzaleme, kde bratia, pohoršení Petro-
vým správaním, mu to ostro vyčítajú (po-
rov. Sk 11,13). Peter urobil niečo, čo za-
chádzalo poza zvyklosti, poza zákon! 
A preto mu to vyčítajú.
V skutočnosti, po stretnutí s Kornéliom 
je Peter slobodnejší od seba samého 
a viac v spojení s Bohom a s druhými, 
pretože videl Božiu vôľu v konaní Ducha 
Svätého. Môže tak pochopiť, že vyvolenie 
Izraela nie je odmenou za zásluhy, ale 
znak zdarma daného povolania byť pros-
tredníkom božieho požehnania medzi 
pohanským ľudom.
Drahí bratia, od Kniežaťa apoštolov sa 
naučme, že evanjelizátor nesmie byť pre-
kážkou tvorivého diela Boha, ktorý „chce, 
aby všetci ľudia boli spasení“ (1 Tim 2,4), 
ale tým, ktorý podporuje stretnutie sŕdc 
s Pánom. A my, ako sa my správame k na-
šim bratom, obzvlášť k tým, čo nie sú 
kresťanmi? Sme prekážkou k stretnutiu sa 
s Bohom? Sťažujeme im stretnutie s Ot-
com, alebo im ho uľahčujeme?
Poprosme dnes o milosť žasnúť nad Boží-
mi prekvapeniami, neprekážať jeho tvori-
vosti, ale rozpoznať a podporovať stále 
nové spôsoby, ktorými Vzkriesený Pán 
vylieva svojho Ducha vo svete a priťahuje 
srdcia dávajúc sa poznať ako „Pán všet-
kých“ (Sk 10,36).

Zdroj: radiovaticana
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SPIŠSKÁ BELÁ
1. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v sobotu 16. 11. po rannej sv. omši prosíme skupinu č. 5.
ul.Záhradná: Zuberecová č. 11; Adamjaková č.21; Malichová č.35; Novajovská č.22; 
Svocáková č. 20; Čekovská č. 18
2. Stretnutie Katolíckej jednoty Slovenska
Katolícka jednota Slovenska Spišská Belá pozýva svojich členov a dobrovoľníkov na 
stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 13.11.2019 po večernej sv. omši v čajovni pasto-
račného centra. V programe je plán návštev chorých, starých a osamelých.
3. Miestna volebná kapitula OFS
Dňa 16.11.2019 sa uskutoční miestna volebná kapitula OFS v Spišskej Belej. 
Program: 10:00  Modlitba sv. ruženca
                 10:45  Sv. omša
     12:00  Spoločný obed v Belanskej vinárni
                               12:45     Miestna volebná kapitula v budove farského úradu - charita
Prosím o povinnú účasť na voľbách, Pán Boh zaplať.
4. Darovali na kostol: z krstu Tomáša Pješčáka 30€, Tobiasa Fudalyho 50€, 
Viktórie Chovaňákovej 50€, Emy Ploščicovej 50€, Bohuznáma 50€ . Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Upratovanie kostola v sobotu 16. 11. prosíme tieto ženy: Magdaléna Pavličková 
a Mária Andrášová. 
KRÍŽOVÁ VES
1. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 16.11. prosíme tieto ženy: Marta Hangur-
badžová, č.d. 131, Edita Geletková, č.d. 137, Anna Geletková, č.d. 230. 
2. Darovali na kostol: Bohuznámi novomanželia 100€ . Pán Boh zaplať!

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

Daniel Šmindák, syn rodičov Ľubomíra a Dany r. Angelovičovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Soňa Hudačková, dcéra rodičov Františka a † Rozálie r. Vaverčákovej, bývajúca v Spišskej Belej,

Matúš Štefaňák, syn rodičov Jána a Rozálie r. Miškovičovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Veronika Neupauerová, dcéra rodičov Milana a Viery r. Galikovej, bývajúca v Spišskej Belej,

   Liturgický prehľad (11. 11. – 17. 11. 2019) 

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

PO 
11.11. 

SV. MARTINA Z TOURS, 
BISKUPA 

Hlavného patróna 
Spišskej diecézy 

Sviatok 

Spišská Belá 18:30 † Michal, Margita 

Krížová Ves 17:30  

 

UT 
12.11. 

 Sv. Jozafáta,  
biskupa a mučeníka 

Spomienka 

Spišská Belá 18:30 ž. Magdaléna a Anton 

Strážky 17:00 † Vladimír, Anna a Dávid s rod. 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 
 

ST 
13.11. 

Streda 32. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 18:30 † Štefan s rod. 

Krížová Ves 17:30 D ž. Andrej Venglik 
 

ŠT 
14.11. 

Štvrtok 32. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 18:30 † Stanislav Skribčák 

Strážky 17:00 † František Modla 
 

PIA 
15.11. 

Sv. Alberta Veľkého, 
biskupa a učiteľa 

Cirkvi 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 † členovia františkánskeho rádu 

18:30 D † Anna a Viktor 

Krížová Ves 17:30 ž. Ľudmila Chovaňaková 
 

SO 
16.11. 

Panny Márie v sobotu 
Ľubovoľná spomienka Spišská Belá 

6:30 † Ružena Koščáková 

14:00 sobášna sv. omša 

15:00 sobášna sv. omša 

18:30 † František Bachleda 
 

NE 
17.11. 

TRIDSIATA  TRETIA 
NEDEĽA 

V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

 
3. SVETOVÝ DEŇ 

CHUDOBNÝCH 
(ustanovil ho pápež 

František v roku 2016 
apoštolským listom 

Misericordia et misera) 

Spišská Belá 

7:30 † Alexander Lopatovský 

9:00 † Jozef a Mária Kollár 

10:30 za veriacich 

18:30  

Strážky 9:00 † Jozef, Mária a Helena 

Krížová Ves 
10:00 † Rudolf, Martin a Žofia 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

LITURGICKÝ PREHĽAD 

D - sv. omša za účasti detí.
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.  

KATECHÉZA O SKUTKOCH APOŠTOLOV (12) 
„BOH NENADŔŽA NIKOMU“ (SK 10,34).  

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Cesta Evanjelia do sveta, o 
ktorej svätý Lukáš rozpráva 
v Skutkoch apoštolov, je spre-

vádzaná nesmiernou Božou tvorivosťou, 
ktorá sa prejavuje prekvapivým spôso-
bom. Boh chce, aby jeho deti zdolali kaž-
dý partikularizmus a otvorili sa univerzál-
nosti spásy. Toto je tým cieľom: prekonať 
partikularizmy, aby sme sa otvorili uni-

verzálnosti spásy, pretože Boh nás chce 
spasiť všetkých.
Všetci, čo sa znovuzrodili z vody 
a z Ducha – všetci pokrstení – sú povo-
laní vyjsť zo seba samých, otvoriť sa 
druhým, prežívať blízkosť, štýl vospol-
ného života, ktorý premieňa každý 
osobný vzťah na skúsenosť bratstva 
(porov. Evangelii gaudium, 87).

Na úvod katechézy zazneli slová 10. kapitoly knihy Skutkov apoštolov: „Vtedy Peter otvoril 
ústa a povedal: «Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je 

milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skr-
ze Ježiša Krista; on je Pánom všetkých»” (Sk 10,34-36).

pokračovanie na zadnej strany


