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Ako úvod ku katechéze zaznelo čítanie z 
Knihy proroka Zachariáša (12,10):
«Na Dávidov dom a na obyvateľov Jeru-

zalema vylejem ducha milosrdenstva a pokor-
ných prosieb; potom budú hľadieť na mňa, kto-
rého prebodli, a budú nad ním nariekať, ako sa 
narieka nad jedináčikom, a horekovať, ako sa 
horekuje nad prvorodeným».
Plné znenie katechézy Svätého Otca
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dali sme sa na cestu zacielenú na blahoslaven-
stvá, a dnes sa pristavíme pri druhom z nich: 
Blahoslavení plačúci, lebo budú potešení.
V gréckom jazyku, v ktorom je napísané 
Evanjelium, je toto blahoslavenstvo vyjadre-
né slovesom nie v trpnom tvare, ale v čin-

nom: „plačúci“ - plačú, avšak zvnútra. [po-
zn.: v tal. je trpný tvar „sú v plači“]. Ide o 
postoj, ktorý sa v kresťanskej spiritualite stal 
ústredným a ktorý otcovia púšte, prví mnísi 
dejín, nazývali „penthos“, čiže vnútorná bo-
lesť, ktorá nás otvára pre vzťah s Pánom a s 
blížnym - pre obnovený vzťah s Pánom a s 
blížnym.
Tento plač môže mať v Písme dva aspekty: 
prvý je nad smrťou či utrpením niekoho. Ďal-
ším aspektom sú slzy nad hriechom – nad 
vlastným hriechom – keď srdce krváca v ľú-
tosti nad tým, že urazilo Boha a blížneho.
Ide teda o postoj lásky k druhému človeku vy-
jadrený spätosťou s ním až do tej miery, že 
zdieľame jeho bolesť. Sú ľudia, ktorí zostanú v 
odstupe, o krok vzad; avšak je dôležité, aby si 
druhí našli cestu do nášho srdca.
Často som hovoril o dare sĺz a o tom, aký je 
cenný. Dá sa milovať chladným spôsobom? 
Môžeme milovať z titulu funkcie, z povinnos-
ti? Istotne nie. Sú tu plačúci, ktorých treba 
utešiť, no neraz sú tu aj vytešení, ktorých tre-
ba zarmútiť, prebudiť, ktorí majú srdce z ka-
meňa a odnaučili sa plakať. Prebúdzať treba aj 
takých, ktorými bolesť druhých nepohne.
Napríklad žiaľ [nad stratou človeka] je trpká 
cesta, no môže byť užitočná na to, aby sme 
otvorili oči pre život a pre posvätnú a nena-
hraditeľnú hodnotu každého človeka, a v tej 
chvíli si uvedomujeme, aký je čas krátky.
Je tu aj druhý význam tohto paradoxného bla-
hoslavenstva: plakať nad hriechom.
Tu treba odlišovať: niekto sa zlostí, lebo uro-
bil chybu. Toto je však pýcha. Avšak  je tu aj 
ten, čo plače nad spáchaným zlom, nad zane-
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PANE, TY SI PRE MŇA CESTA, PRAVDA
A ŽIVOT. IDEM ZA TEBOU.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa 
vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte 
aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho 
príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som 
vám povedal, že vám idem pripraviť 
miesto?! Keď odídem a pripravím vám 
miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, 
aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, 
kam idem, poznáte.“

Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam 
ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“

Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a 
život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. 
Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho 
Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“
Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to 
nám postačí.“

Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami 
a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. 
Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Ne-
veríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? 
Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám 
zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, ko-
ná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otco-
vi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre 
tie skutky verte!

Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí 
vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, 
ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k 
Otcovi“ 

(Jn 14, 1 – 12).

V  duchu si predstavujem tváre učeníkov, 
ktorí počúvali tieto Ježišove slová. Zrejme 
nebolo príjemné hľadieť do prekvapených 
tvári tých, ktorí mu boli tri roky najbližší, a 
predsa nechápali, čo im hovorí. Cez všetko 
to, čo práve apoštoli prežívali, im Ježiš ho-
vorí: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Ja 
som cesta, pravda a život“ ( Jn 14, 1. 6).
Čo prežívam pri týchto Ježišových slovách 
vo svojom vnútri ja? Hovorí mi možno iný-
mi slovami: „Ver mi! Nebuď smutný. Ne-
musíš sa príliš starať o to, čo ťa čaká. Môžeš 
si byť istý, že miesto v nebi som ti pripravil. 
Nedá sa získať protekciou, nie je privilé-
giom iba niektorých. Ty využi každú jednu 
príležitosť a spôsob, ako sa do neba dostať. 
Nemaj strach. Netráp sa sebaobviňovaním, 
hľadaním chýb a nedostatkov, ktoré ťa odo 
mňa vzďaľujú. Ale bež ku mne s úprimnou 
ľútosťou a dovoľ mi, aby som ťa očistil a 
urobil hodným neba v každej chvíli tvojho 
života.“ 
Potrebujem väčšie uistenie? Nosím v se-
be túžbu byť denne blízko Boha?

zdroj: zamyslenia
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 LITURGICKÝ PREHĽAD (11. 5.- 17.5.) 

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

PO 
11.5. 

Pondelok  
po 5. veľkonočnej nedeli 

Strážky 17:00 † Žofia s rod. (SB) 

Krížová Ves 18:30 ž. Dávid Bernátek 
 

UT 
12.5. 

Sv. Pankráca, 
mučeníka 

Ľubovoľná spomienka 

Strážky 17:00 ž. Tomáš 

Krížová Ves 
18:30 † Mária, Valent (SB) 

17:30 sv. omša v pastoračnom centre 
 

ST 
13.5. 

Blahoslavenej Panny 
Márie Fatimskej 

Ľubovoľná spomienka 

Strážky 17:00 † Andrej (SB) 

Krížová Ves 18:30 ž. Marcela a Štefan 
 

ŠT 
14.5. 

SV. MATEJA, APOŠTOLA 
Sviatok 

Strážky 17:00 † Žofia 

Krížová Ves 18:30 ž. Mária (SB) 
 

PIA 
15.5. 

Piatok 
po 5. veľkonočnej nedeli 

Strážky 17:00 ž. Miroslav Živčák s rod. (SB) 

Krížová Ves 18:30 † Anna Kredatusová 
ž. Marián s rod. (SB) 

 

SO 
16.5. 

Sv. Jána Nepomuckého, 
kňaza a mučeníka 

Spomienka 

Strážky 17:00 ž. Jaroslav a Lea (SB) 

Krížová Ves 18:30 † Ján Gancarčík (SB) 
† Ján, Anna, Ján (SB) 

 

NE 
17.5. 

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

Strážky 
9:00 † Ján, Mária 

11:00 † Magdaléna a Alojz Štefaňák 
(SB) 

Krížová Ves 

8:00 ž. Anna (SB) 

10:00 † Ján, Žofia a Eduard 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

Spišská Belá 14:00 za veriacich 

 
 

 

 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. SV. OMŠE POČAS BUDÚCEHO TÝŽDŇA AŽ DO ÚPLNÉHO ODVOLANIA 
OPATRENÍ, KTORÉ LIMITUJÚ ZHROMAŽĎOVANIE, ZOSTÁVA V PLATNOSTI 
DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH V NEDELE A SVIATKY. 
ÚČASŤ NA SV. OMŠI PRI DODRŽANÍ HYGIENICKÝCH OPATRENÍ JE MOŽNÁ, 
AVŠAK STÁLE DOBROVOĽNÁ.
2. Z dôvodu rekonštrukcie kostola v Spišskej Belej SV. OMŠE POČAS BUDÚCEHO 
TÝŽDŇA budú v Strážkach o 17:00 a v Krížovej Vsi o 18:30. Ďakujeme za trpezlivosť a 
pomoc pri práci. 
3. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI budú vždy pol hodinu pred večernou sv. omšou v Strážkach 
o 16:30 a v Krížovej Vsi o 18:00.  
4. Pokračujeme vo vysielaní sv. omší  cez YouTube o 18:00 s Májovou pobožnosťou z 
kostola v Krížovej Vsi.
5. Úmysly sv. omší označené skratkou „(SB)“ sú úmysly zapísané vo farskom kostole v  
Spišskej Belej.
6. V nedeľu 10.5 o 15:00 bude Májová pobožnosť s eucharistickým požehnaním.
7. Upratovanie kostola v Strážkach v sobotu 16. 5. prosíme tieto ženy: 
Viera a Mária Pienčaková.
8. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 16.5., prosíme tieto ženy: 
Alena Krempaská, č.d. 112, Monika Koščáková, č.d. 112, Marta Molitorisová, č.d. 113.
9. Darovali: novomaželia František a Janka 100€, z krstu Františka Nebusa 20€. 
Na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej darovali: Bohuznámi darcovia 3820€ Všetkým 
darcom Pán Boh zaplať! 

NE
10.5.

PIATA  VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA

Strážky 09:00
11:00

Krížová Ves
 08:00
10:00 (vysielaná cez YouTube)
10:30 pastoračné centrum

Spišská Belá 14:00 – farský dvor

dbaným dobrom, nad zradou voči Bohu. To-
to je plač nad tým, že sme nemilovali, prame-
niaci z toho, že nám život druhých leží na 
srdci. Tu plačeme preto, že neopätujeme Pá-
novi, ktorý nás tak veľmi miluje, a zarmucuje 
nás myšlienka na dobro, ktoré sme nevykona-
li; toto je zmysel pre hriech. Títo hovoria: 
„Zranil som toho, koho mám rád“ – a toto ich 
rozľútostí až k slzám. Nech je zvelebený Boh, 
ak prichádzajú takéto slzy!
Toto je téma vlastných chýb, ku ktorým sa 
treba postaviť – ťažká, no životne dôležitá. 
Pomyslime na plač sv. Petra, ktorý ho prive-
die k novej a oveľa opravdivejšej láske: je to 
plač, ktorý očisťuje, ktorý obnovuje. Peter po-
hliadol na Ježiša a plakal: jeho srdce bolo ob-
novené. Na rozdiel od Judáša, ktorý neprijal 
to, že urobil chybu, a úbožiak spáchal samo-
vraždu.
Pochopiť hriech je Boží dar, je to dielo Ducha 
Svätého. My sami od seba nemôžeme pocho-
piť hriech. Je to milosť, o ktorú musíme pro-
siť. Pane, kiež pochopím zlo, ktoré som vyko-
nal alebo ktoré môžem spôsobiť. Toto je 

jeden veľký dar. A po tom, ako to pochopíme, 
prichádza kajúci plač.
Jeden z prvých mníchov, Efrém Sýrsky hovo-
rí, že tvár obmytá slzami je nevýslovne krásna 
(porov. Asketická reč). Krása pokánia, krása 
plaču, krása ľútosti! Ako vždy, život kresťana 
má najlepšie vyjadrenie v milosrdenstve. 
Múdry a blažený je ten, kto dáva priestor ľú-
tosti spojenej s láskou, pretože dostane úte-
chu Ducha Svätého, ktorý je nehou Boha, čo 
odpúšťa a napráva.
Boh vždy odpúšťa: nezabúdajme na to. 
Boh vždy odpúšťa, aj tie najošklivejšie 
hriechy, vždy. Problém je v nás, že sa unaví-
me prosiť o odpustenie, uzatvárame sa do se-
ba a neprosíme o odpustenie. Toto je ten 
problém. On je však tu, aby odpúšťal.
Ak máme vždy na pamäti, že Boh «s nami ne-
zaobchodí podľa našich hriechov, ani nám 
neodpláca podľa našich neprávostí» (Ž 
103,10), žijeme v milosrdenstve a v spolucí-
tení a zjavuje sa v nás láska. Nech nám Pán 
dá hojne milovať, milovať cez úsmev, cez 
blízkosť, cez službu a aj cez plač.

zdroj: vaticannews.va
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