PANE, PREŽIAR MA UŽ DNES
SVOJOU PRÍTOMNOSŤOU A SLOVOM.

V

ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá
bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi.
Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal
sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“
Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom
Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo
v týchto dňoch?“
On im povedal: „A čo?“
Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským,
ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči
pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho
veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na
smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to
všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili
anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich
odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli
ženy, ale jeho nevideli.“

On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do
svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.
Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa
tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už
schýlil!“
Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi
pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a
podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či
nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“
A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich
a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj
vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni
porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho
spoznali pri lámaní chleba
(Lk 24, 13 – 35).
Podobnú situáciu, ako opisuje evanjelium, zažívam s Ježišom pri každej svätej omši. Ježiš
mi skrze Cirkev ponúka Božie slovo, podáva
mi vysvetlenie cez kňaza, aby som porozumel, ako mám podľa neho prežívať každodenné situácie, ktoré mi posiela. Ako v tej chvíli
reagujem?
Často som zahľadený až príliš „do seba“. Aj tu
na posvätnom mieste riešim svoje termíny,
obchodujem, nakupujem, varím, opravujem,
a potom odchádzam zo stretnutia s Bohom
málo povzbudený. Nadšenie pre Boha vyprchá už po prvých krokoch z kostola. Ako to
môžem riešiť? Môžem začať tak, že často
budem prosiť Ježiša, aby sa ma „dotýkal“,
aby ma viedol.
Zamyslenia
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BLAHOSLAVENSTVÁ
SÚ SPOĽAHLIVOU CESTOU K RADOSTI

hoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu
milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich
budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa
potupovať a prenasledovať a všetko zlé
na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a
jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.
Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli
pred vami»
(Mt 5,1-12).

K

eď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo
ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Bla-

Dnes začíname s pápežom Františkom
sériu katechéz o blahoslavenstvách v
Evanjeliu podľa Matúša (5,1-11). Tento
text, ktorý otvára „Reč na hore“, osvietil
život veriacich i mnohých neveriacich. Je
ťažké nebyť zasiahnutými týmito Ježišovými slovami, a je správne túžiť ich čoraz
plnšie pochopiť a prijať. Blahoslavenstvá
obsahujú „preukaz totožnosti“ kresťana – sú naším preukazom totožnosti –
pretože načrtávajú tvár samotného Ježiša, jeho štýl života.
Teraz dáme týmto Ježišovým slovám celkový rámec; v budúcich katechézach budeme komentovať jednotlivé blahoslavenstvá, jedno po druhom.
Predovšetkým je dôležité ako došlo k hlásaniu tohto posolstva: Ježiš, vidiac zástupy, ktoré idú za ním, vyjde na miernu
pokračovanie na druhej strane

pokračovanie z titulnej strany
vyvýšeninu, ktorá obkolesuje Galilejské
jazero, sadne si a obrátený k učeníkom
hlása blahoslavenstvá. Posolstvo je teda
adresované učeníkom, avšak horizont tvoria zástupy, čiže celé ľudstvo. Je to posolstvo pre celé ľudstvo.
Okrem toho, „hora“ odkazuje na Sinaj,
kde dal Boh Mojžišovi prikázania. Ježiš
začína vyučovať nový zákon: byť chudobnými, byť tichými, milosrdnými... Tieto
„nové prikázania“ sú oveľa viac než len
normy. Vskutku, Ježiš nič nenanucuje, ale
odhaľuje cestu šťastia – jeho cestu – opakujúc osemkrát slovo „blahoslavení“.
Každé blahoslavenstvo pozostáva z
troch častí. Najprv je tu vždy slovo „blahoslavení“; potom prichádza situácia, v
ktorej sa blahoslavení nachádzajú: chudoba ducha, žiaľ, hlad a smäd po spravodlivosti, a tak ďalej; nakoniec je tu dôvod
blahoslavenstva uvedený spojkou „lebo“:
„Blahoslavení títo, lebo...; blahoslavení
tamtí, lebo...“ Je teda osem takýchto blahoslavenstiev a bolo by pekné naučiť sa
ich naspamäť, aby sme si ich opakovali a
mali doslova v mysli a srdci tento zákon,
ktorý nám dáva Ježiš.
Venujme pozornosť tejto skutočnosti: dôvodom blahoslavenstva nie je aktuálna situácia, ale to nové, čo blahoslavení dostávajú do daru od Boha: „lebo ich je nebeské
kráľovstvo“, „lebo oni budú potešení“, „oni
budú dedičmi zeme“ a tak ďalej.

V tomto treťom prvku, ktorý je práve dôvodom šťastia, Ježiš často používa budúci
čas v trpnom rode: „budú potešení“, „budú dedičmi zeme“, „budú nasýtení“, „bude
im odpustené“, „budú ich volať Božími
synmi“.
Čo však znamená slovo „blahoslavený“?
Prečo sa každé z ôsmich blahoslavenstiev
začína slovom „blahoslavení“? Pôvodný
termín nehovorí o niekom, kto má plný
žalúdok alebo komu sa dobre darí, ale je
to osoba, ktorá je v stave milosti, ktorá napreduje v Božej milosti a ktorá napreduje
na Božej ceste: trpezlivosť, chudoba, služba druhým, útecha... Tí, čo napredujú v
týchto veciach, sú šťastní a budú blahoslavení.
Boh na to, aby sa nám daroval, si často vyberá nemysliteľné cesty, azda i cesty našich obmedzení, našich sĺz, našich prehier.
Je to veľkonočná radosť, o ktorej hovoria
východní bratia, tá, ktorá má stigmy, avšak
je živá, prešla smrťou a zakúsila Božiu
moc. Blahoslavenstvá ťa vedú k radosti,
vždy. Sú cestou ako dosiahnuť radosť.
Prospeje nám vziať dnes do rúk Evanjelium podľa Matúša, piatu kapitolu, verš jeden až jedenásť, a blahoslavenstvá si prečítať – a možno ešte aj viac ráz v týždni – aby
sme chápali túto tak krásnu, tak bezpečnú
cestu šťastia, ktorú nám ponúka Pán.
zdroj: vaticannews.va
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1. ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ, ktoré sú zapísané na nasledujúci týždeň, postupne odslúžime pri súkromných svätých omšiach.
2. POZÝVAME VÁS SLEDOVAŤ ONLINE PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ CEZ YOUTUBE,
časy prenosov sú uvedené v tabuľke.
3. KTO BY NUTNE POTREBOVAL SVIATOSŤ ZMIERENIA,
volajte na číslo: 0902 591 534.
4. TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA
Budúci týždeň je Týždeň modlitieb za duchovné povolania, sv. omša bude s formulárom
„Za povolania na kňazský stav“.
5. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
V piatok začíname Májové pobožnosti, ktoré budú vždy pol hodinu pred večernou sv.
omšou o 18:00.

6. CELODENNÁ POKLONA NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI
Na budúcu nedeľu 3. mája pripadá na našu farnosť Celodenná poklona Najsvätejšej
Sviatosti. Najsvätejšia Sviatosť bude vystavená k súkromnej poklone v kostole v Krížovej Vsi od 9:00 do 15:00. Prosíme veriacich, ktorí prídu na poklonu, aby dodržiavali karanténne opatrenia.
7. DAROVALI: z pohrebu † Jany Kniesznerovej 50€, z krstu Lea Hrehorčáka 30€,
z krstu Richarda Bičuša 50€, z krstu Benjamína Kapolku 20€.
Na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej darovali Bohuznámi darcovia: 200€, 100€,
100€, 50€, 30€, 30€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
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syn LITURGICKÝ
rodičov Františka
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r. Jacenkovej,
bývajúci
v Slovenskej
a Mgr. Janka
Fudalyová, dcéra
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r. Bartkovskej,
bývajúca
v Spišskej
Belej,
Rímskokatolícka
cirkev,
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a pustovníka,
Spišská
Belá
ohlasujú sa po tretí krát.
Spišská
Za povolania na
Belá
kňazský stav
27.4.
Votívna sv. omša
Krížová Ves
Sv. Ľudovíta Máriu
Spišská
UT
Grigniona
Belá
z
Montfortu,
kňaza
28.4.
Strážky
Ľubovoľná spomienka
SV. KATARÍNY
Spišská
SIENSKEJ, PANNY
Belá
ST
A UČITEĽKY CIRKVI,
29.4. PATRÓNKY EURÓPY Krížová Ves
Sviatok
Spišská
ŠT
Sv. Pia V., pápeža
Belá
30.4. Ľubovoľná spomienka
Strážky
PO

PIA
1.5.

Sv. Jozefa, robotníka
Ľubovoľná spomienka
prvý piatok v mesiaci

2.5.

Sv. Atanáza, biskupa
a učiteľa Cirkvi
Spomienka

NE

ŠTVRTÁ
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

SO

Spišská
Belá

18:30

Spišská
Belá

Spišská
Belá
Strážky
Krížová Ves

ž. Dominika, Šimon a Bruno

† Magda, Peter, Magda, Pavol
† Ján, Rudolf, Matej, Anna
† Róbert

18:30

18:30

18:30

Krížová Ves

3.5.
„Nedeľa Dobrého
pastiera“

18:30

18:30

† Janka Porubovičová (výročná)
† Ján a Marta Šatala
ž. Peter

† Peter a Ružena

† kňaz Augustín a Viktorín
† Mária a Ondrej Rezničák

† Jozef, Angela, Vojtech, Alena
† Jana, Mária
za veriacich

9:00

ž. Renáta s rod.
ž. Peter
ž. Edita

† František, Mária, Valent, Michal
za dobrovoľný hasičský zbor
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