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Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes sa konfrontujeme s prvým z 
ôsmich blahoslavenstiev z Matúšov-

ho evanjelia. Ježiš začína ohlasovať svoju 
cestu k šťastiu paradoxným hlásaním: 
«Blahoslavení chudobní v duchu, lebo 
ich je nebeské kráľovstvo» (5,3). Je to 
prekvapujúca cesta a zvláštny predmet bla-
hoslavenstiev – chudoba.
Musíme si položiť otázku: čo sa myslí tým 
„chudobní“? Ak by Matúš použil iba toto 
slovo, jeho význam by bol jednoducho eko-
nomický, čiže poukazoval by na osoby, ktoré 
majú málo prostriedkov na živobytie alebo 
žiadne a potrebovali by pomoc od druhých.
Avšak Matúšovo evanjelium, na rozdiel od 
toho Lukášovho, hovorí o «chudobných v 
duchu». Čo to znamená? Duch je podľa 
Biblie dychom života, ktorý Boh odovzdal 
Adamovi; je našou najhlbšou dimenziou, ta-
kzvanou duchovnou dimenziou, tou najdô-

vernejšou, tou, ktorá nás činí ľudskými oso-
bami, je hlbokým jadrom nášho bytia. Takže 
„chudobní v duchu“ sú tí, ktorí sú a cítia sa 
byť chudobnými, žobrákmi, v hĺbke ich by-
tia. Ježiš ich vyhlasuje za blahoslavených, 
pretože takým patrí Nebeské kráľovstvo.
Koľkokrát nám hovorili pravý opak! Je treba 
byť niečím v živote, byť niekým... Je treba 
urobiť si meno... A tu sa rodí samota a ne-
šťastie: ak ja musím byť „niekým“, potom sú-
perím s ostatnými a žijem v nutkavej obave o 
svoje ego. Ak neprijmem to, že som chudob-
ný, znenávidím všetko, čo mi pripomína mo-
ju krehkosť. Pretože táto krehkosť mi preká-
ža, aby som sa stal dôležitou osobou, 
bohatým človekom nielen peniazmi, ale aj 
povesťou, všetkým.
Každý sám pred sebou dobre vie, že akokoľ-
vek by sa snažil, vždy zostane radikálne neú-
plný a zraniteľný. Neexistuje maska, ktorá by 
zakryla túto zraniteľnosť. Každý z nás je vo 
svojom vnútri zraniteľný. Len musíme vidieť 
kde. Avšak ako zle sa žije, ak sa vyhýbame 
vlastným limitom! Žije sa zle. Nevieme strá-
viť obmedzenie, zostáva tam. Pyšní ľudia ne-
pýtajú pomoc, nemôžu žiadať o pomoc, ani 
ich nenapadne žiadať o pomoc, pretože sa 
musia ukázať ako sebestační. A koľko z nich 
potrebuje pomoc, no pýcha im bráni požia-
dať o ňu. A ako zložité je pripustiť si chybu a 
poprosiť o odpustenie!
Keď dávam nejakú tú radu novomanželom, 
ktorí sa ma pýtajú, ako dobre napredovať v 
manželstve, hovorím im: „Existujú tri čarov-
né slová: prosím, ďakujem, prepáč.“ Sú to 

KATECHÉZA O BLAHOSLAVENSTVÁCH (2):
BLAHOSLAVENÍ CHUDOBNÍ V DUCHU

pokračovanie na druhej strane

PANE, CHCEM S VEĽKOU
POKOROU KRÁČAŤ ZA TEBOU.

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: 
Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale 

prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto 
vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrát-
nik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On vo-
lá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich 
všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za 
ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím ne-
pôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas ne-
poznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, 
ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať.
Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, ho-
vorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, 
čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, 
ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto 
vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchá-
dzať i vychádzať a nájde pastvu.
Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ni-
čil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho 
mali hojnejšie“

(Jn 10, 1 – 10).

Keď tak premýšľam, táto stať sa mi ťažko pri-
jíma. Pre Ježišových poslucháčov neboli Je-
žišove slová až také ponižujúce, lebo väčšina 
z nich sa živila pasením oviec. Ale čo my pra-

cujúci, lekári, inžinieri, maturanti, magistri, 
my máme byť ovcami? To hádam nie! 
Nech mám akékoľvek tituly pred i  za me-
nom, Ježiš ma nechce ponížiť. Keď dnes tie-
to slová ku mne zaznievajú, tak len preto, 
aby ma znovu uistil o tom, že mu na mne 
záleží, že mi chce dať pocítiť svoju lásku, že 
mi je nablízku a ponúka sa ako posila do mo-
jich každodenných situácií. Ježiš túži, aby 
som sa pri ňom cítil čo najlepšie, túžobne na 
mňa čaká v Eucharistii s toľkou láskou, že si 
ju neviem predstaviť. V duchu týchto Ježišo-
vých slov sa budem snažiť prežívať svätú om-
šu. Od prvého: „V mene Otca i Syna,“ cez 
Božie slovo, ktorým sa mi prihovára, cez 
obetovanie a premenenie. Nech ma nič ne-
zaujme viac ako to, že o chvíľu ma sám Ježiš 
môže navštíviť. Tak veľmi túži byť súčasťou 
môjho života. Nezáleží mu na ničom, ani na 
postavení, tituloch, iba na tom, či ho milu-
jem, či stojím o jeho blízkosť a lásku. Iba na 
tom záleží!

Chcem zažiť Ježišovu blízkosť a lásku?

zdroj: zamyslenia+
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FARSKÉ OZNAMY, LITURGICKÝ PREHĽAD A ÚMYSLY SV. OMŠÍ (4. 5.- 10.5.) 

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

PO 
4.5. 

Sv. Floriána, 
mučeníka 

Ľubovoľná spomienka 

† Vincent, Helena a Dušan Mazurek (Spišská Belá) 

† Anna a František Gemza (Spišská Belá) 

za dary Ducha Svätého (Krížová Ves) 

UT 
5.5. 

Utorok  
po 4. veľkonočnej 

nedeli 

† Jozef s rod. (Spišská Belá) 

ž. Peter (Spišská Belá) 

† Ján (Strážky) 

ST 
6.5. 

Streda 
po 4. veľkonočnej 

nedeli 

† Anna Bekešová (Spišská Belá) 

ž. Maroš a Dušan (Spišská Belá) 

† Daniel (Krížová Ves) 

ŠT 
7.5. 

Štvrtok 
po 4. veľkonočnej 

nedeli 

ž. Agnesa a Andrej s rod. (Spišská Belá) 

ž. Jozef a Zuzana s rod. (Spišská Belá) 

† Vladislav (Strážky) 

PIA 
8.5. 

Piatok 
po 4. veľkonočnej 

nedeli 

ž. Pavol s rod. (Spišská Belá) 

† Oľga Špesová (výročná) (Spišská Belá) 

ž. Anna a Radoslav s rod. (Krížová Ves) 

SO 
9.5. 

Sobota 
po 4. veľkonočnej 

nedeli 

ž. Alojz s rod. (Spišská Belá) 

za veriacich (Spišská Belá) 

  

NE 
10.5. 

PIATA  
VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA 

ž. Anna Pavličková (Spišská Belá) 

† Martin (Strážky) 

za matky našej farnosti (Krížová Ves) 
 
Dnes 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. O 15:00 bude 

Májová pobožnosť s eucharistickým požehnaním. Prosíme veriacich, ktorí prídu na poklonu, 

aby dodržiavali karanténne opatrenia. 

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ, ktoré sú zapísané na nasledujúci týždeň, postupne odslúžime pri 

súkromných svätých omšiach. 

OD BUDÚCEHO TÝŽDŇA KVÔLI REKONŠTRUKCII FARSKÉHO KOSTOLA SA BUDÚ SLÁVIŤ SV. 

OMŠE V KOSTOLE V KRÍŽOVEJ VSI. Pokúsime sa čo najskôr zabezpečiť ich prenos cez YouTube. 

Úmysly sv. omší budú odslúžené jednotlivé dni tak, ako sú zapísané v tabuľke.  

KTO BY POTREBOVAL PRISTÚPIŤ K SVIATOSTI ZMIERENIA, volajte na číslo: 0902 591 534. 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI budú vždy pol hodinu pred večernou sv. omšou o 18:00.   

Darovali: z krstu Liliany Čižikovej 50€, z krstu Benjamína Kapolku 20€. Na rekonštrukciu kostola 

v Spišskej Belej darovali Bohuznámi darcovia: 10 000€, 500€, 500€, 120€, 100€, 100€, 100€, 

100€, 100€, 50€ Všetkým darcom Pán Boh zaplať!  

slová, ktoré pochádzajú z chudoby ducha. 
Netreba byť útočným, ale poprosiť o dovole-
nie: „Zdá sa ti dobré urobiť toto?“ - takýto je 
dialóg v rodine, manžel a manželka vedú 
dialóg. „Toto si pre mňa urobil, ďakujem ti, 
potreboval som to“. A potom, vždy robíme 
chyby, skĺzneme: „Prepáč“.
A zvyčajne páry, novomanželia, tí, ktorí sú tu 
a mnohí ďalší mi hovoria: „Tretie slovo je to 
najťažšie“, požiadať o prepáčenie, poprosiť o 
odpustenie. Pretože pyšný človek to nedoká-
že. Nemôže poprosiť o prepáčenie: vždy má 
pravdu. Nie je chudobným v duchu. Naopak 
Pán sa nikdy neunaví odpúšťať; žiaľ, sme to 
my, ktorí sa unavíme prosiť o odpustenie. 
Únava prosiť o odpustenie je nepeknou cho-
robou!
Prečo je ťažké požiadať o odpustenie? Preto-
že pokoruje náš pokrytecký obraz. A predsa, 
žiť snažiac sa skryť vlastné nedostatky, je na-
máhavé a skľučujúce. Ježiš Kristus nám ho-
vorí: byť chudobnými je príležitosťou milos-
ti; a ukazuje nám cestu úniku z tejto námahy. 
Dostali sme právo byť chudobnými v duchu, 
pretože je to cesta do Božieho kráľovstva.
Je však treba zdôrazniť jednu zásadnú vec: 
nemusíme sa meniť, aby sme sa stali chu-
dobnými v duchu, nemusíme robiť žiadnu 
premenu, pretože už takí sme! Sme chudob-
ní ... alebo jasnejšie: sme „úbožiaci“ v duchu! 
Máme núdzu o všetko. Všetci sme chudobní 
v duchu, sme žobrákmi. Je to ľudský stav.
Božie kráľovstvo patrí chudobným v duchu. 
Existujú tí, čo majú kráľovstvá tohto sveta: 
majú dobrá a majú komfort. Sú to však krá-

ľovstvá, ktoré skončia. Moc ľudí, dokonca aj 
tých najväčších ríš, je prechodná a mizne. 
Mnohokrát vidíme v televíznych správach 
alebo v novinách, že nejaký silný, mocný 
vládca alebo nejaká vláda, ktorá ešte včera 
bola, dnes už neexistuje, padli. Bohatstvá 
tohto sveta sa pomíňajú a tiež peniaze.
Starí ľudia nás učili, že prikrývka nebohého 
nemáva vrecká. Je to pravda. Nikdy som ne-
videl ísť za pohrebným sprievodom sťahova-
cí kamión: nikto si odtiaľto nič neodnesie. 
Tieto bohatstvá zostávajú tu na zemi.
Božie kráľovstvo patrí chudobným v duchu. 
Existujú tí, čo majú kráľovstvá tohto sveta: 
majú dobrá a majú komfort. Vieme však, 
ako skončia. Naozaj kraľuje ten, kto vie mi-
lovať skutočné dobro viac než seba samého. 
A toto je moc Boha.
V čom sa Kristus ukázal ako mocný? V tom, 
že vedel urobiť to, čo králi zeme nerobia: dať 
život za ľudí. A toto je skutočná moc. Moc 
bratstva, moc lásky k blížnemu, moc lásky, 
moc pokory. Toto urobil Kristus.
V tomto je skutočná sloboda: ten, kto má tú-
to moc pokory, služby a bratstva, je slobod-
ný. V službe tejto slobody je chudoba vele-
bená blahoslavenstvami.
Pretože existuje chudoba, ktorú musíme pri-
jať – chudoba nášho bytia a potom chudoba, 
o ktorú sa naopak musíme snažiť, tá kon-
krétna, od vecí tohto sveta, aby sme boli slo-
bodní a mohli milovať. Vždy sa musíme sna-
žiť o slobodu srdca, tú, ktorá má korene v 
chudobe nás samých.

zdroj: vaticannews.va
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PRIAME PRENOSY SVÄTÝCH OMŠI

OD BUDÚCEHO TÝŽDŇA NEBUDÚ PRIAME PRENOSY SV. OMŠI 
KVÔLI REKONŠTRUKCII FARSKÉHO KOSTOLA. 

SV. OMŠE SA BUDÚ SLÁVIŤ V KOSTOLE V KRÍŽOVEJ VSI.
Pokúsime sa čo najskôr zabezpečiť ich prenos cez YouTube.

SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA
Vzhľadom na danú situáciu s karanténnymi opatreniami a rekonštrukciou 

kostola sa slávnosť prvého sv. prijímania prekladá na september 2020.
Presný dátum oznámime čo najskôr.


