pokračovanie z druhej strany
Ježišov postoj v utrpení: neodpovedal a
nevyhrážal sa, pretože «sa zveroval tomu, ktorý súdi spravodlivo» (1 Pt 2,23).
Ježišova tichosť sa dôrazne ukazuje počas
jeho utrpenia.
V Písme slovo „tichý“ označuje aj toho,
kto nemá pozemkové vlastníctvo. A tak
na nás robí silný dojem, keď tretie blahoslavenstvo hovorí práve o tom, že tichí
„budú dedičmi zeme“.
V skutočnosti toto blahoslavenstvo cituje
Žalm 37, ktorý sme počuli na začiatku
tejto katechézy. Aj tam sa kladú do vzťahu tichosť a vlastníctvo zeme. Tieto dve
veci, ak o tom dobre rozmýšľame, sa zdajú byť nezlučiteľné. Naozaj, vlastníctvo
zeme je typická konfliktná oblasť: často
sa bojuje kvôli územiu, pre získanie nadvlády nad určitou zónou. Vo vojnách silnejší víťazí a dobýva ďalšie kraje.
Pozrime sa však dobre na sloveso použité
na označenie vlastníctva tichých: oni nedobývajú zem: nehovorí „blahoslavení tichí, lebo dobyjú zem“, nie. Blahoslavenstvo takto nehovorí. Oni ju „zdedia“.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. V Písme má sloveso „dediť“ ešte
širší význam. Boží ľud nazýva „dedičstvom“ práve zem Izraela, ktorá je Zasľúbenou zemou.
Táto zem je zasľúbením a darom pre Boží
ľud, a stáva sa znakom niečoho oveľa väčšieho než je jednoduché územie. Je to
„zem“ – dovoľte hru so slovíčkami – ktorá je Nebom, teda krajinou, do ktorej kráčame: nové nebesá a nová zem, kam smerujeme (porov. Iz 65,17; 66,22; 2 Pt
3,13; Zjv 21,1).
Takže tichý je ten, kto „zdedí“ to najvznešenejšie z území. Nie je nejakým
zbabelcom, „slabochom“, ktorý si robí z
núdze cnosť a uzatvára sa, aby sa vyhol
problémom. Práve naopak! Je to človek,
ktorý dostal dedičstvo a nechce ho premrhať. Tichý nie je akýsi prispôsobivec,

ale je to učeník Krista, ktorý sa naučil
brániť úplne inú zem. Bráni svoj pokoj,
bráni svoj vzťah s Bohom, bráni svoje dary, dary Božie, pestujúc milosrdenstvo,
bratstvo, dôveru a nádej. Pretože tichí sú
ľuďmi milosrdnými, bratskými,
dôveryhodnými a ľuďmi s nádejou.
Tu musíme poukázať na hriech hnevu,
ktorý je opakom: je násilným popudom,
ktorého impulz poznáme všetci. Kto sa
niekedy nenahneval? Všetci to poznáme.
Musíme obrátiť blahoslavenstvo a položiť
si otázku: koľko vecí sme zničili hnevom?
Koľ ko vecí sme stratili? Jeden moment
zlosti môže zničiť mnoho; stratíme kontrolu a neceníme si to, čo je naozaj dôležité, a môžeme zničiť vzťah s bratom,
mnohokrát bez východiska. Kvôli hnevu
viac mnohí bratia spolu nehovoria, vzďaľujú sa jeden od druhého. To je opak tichosti. Tichosť zjednocuje, hnev oddeľuje.
Tichosťou mnohé veci získavame. Tichosť je schopná získať si srdce, zachrániť
priateľstvá a mnoho ďalšieho, pretože ľudia sa rozhnevajú, no potom sa utíšia,
premyslia si to a vrátia sa na svoju cestu,
a takto s tichosťou môžeme veci naprávať.
Tou „zemou“ na vydobytie prostredníctvom tichosti je záchrana toho brata, o
ktorom hovorí samotné Matúšovo evanjelium: «Ak ťa [tvoj brat] počúvne, získal si svojho brata“ (Mt 18,15). Neexistuje krajšia zem, než je srdce druhého
človeka: porozmýšľajme nad tým: neexistuje krajšia zem, než je srdce druhého,
niet krajšieho územia, ktoré môžeme získať, než je znovuobjavený pokoj s bratom. - Niet krajšieho územia, ktoré môžeme získať, než je znovuobjavený pokoj
s bratom. - A toto je tá zem, ktorú máme
zdediť tichosťou! Ďakujem.
Zdroj: .vaticannews.va
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PANE, TÚŽIM BYŤ TVOJÍM OBRAZOM V
TOMTO SVETE. VEĎ MA!

Kto má moje prikázania a zachováva ich,
ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého“ (Jn 14, 15
– 21).
„Ak ma milujete, budete zachovávať moje
prikázania“
(Jn 14, 15).

J

ežiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma
milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá
iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky –
Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať,
lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.
Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy
ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť.
V ten deň spoznáte, že ja som v svojom
Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.

Táto Ježišova požiadavka sa môže zdať
úplne samozrejmá a ľahká, kým ju nie je
potrebné dokázať svojím životom. Zachovávať prikázania predpokladá správne rozhodovanie a poslušnosť.
Denne stojím pred mnohými rozhodnutiami, ktoré sú ľahšie aj ťažšie, životne dôležité i malicherné. Každé rozhodnutie
prináša so sebou aj dôsledky, ktoré z neho
vyplývajú. Naučiť sa správne rozhodovať
sa môžem na základe usmernení z Božieho slova. Tiež aj denným hodnotením
prežitých situácií pred Božím pohľadom,
najlepšie večer počas modlitby. Boh mi
dal rozum a slobodnú vôľu, aby som sa naučil správne rozhodovať hlavne vtedy, keď
stojím pred vážnymi rozhodnutiami.
Potom je tu aj poslušnosť alebo, lepšie povedané, zachovávanie Božích prikázaní.
Prikázania mi Boh dal nie preto, aby ma
obmedzoval. Sú tu pre moje usmernenie.
Ich zachovávanie Bohu nič nepridá na jeho veľkosti a sláve. Svoje úsilie by som mal
zamerať na odstraňovanie všetkých prekážok, ktoré mi bránia dať Bohu prvé miesto
vo svojom živote!
Zdroj: zamyslenia+

LITURGICKÝ PREHĽAD (18. 5.- 24.5.)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. AŽ DO ÚPLNÉHO ODVOLANIA OPATRENÍ, KTORÉ LIMITUJÚ ZHROMAŽĎOVANIE, ZOSTÁVA V PLATNOSTI DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY. ÚČASŤ NA SV. OMŠI PRI DODRŽANÍ HYGIENICKÝCH OPATRENÍ JE MOŽNÁ, AVŠAK STÁLE DOBROVOĽNÁ.
2. V nedeľu 17.5.2020 popoludní bude Májová pobožnosť s eucharistickým požehnaním o
15:00 v Krížovej Vsi. (vysielaná cez YouTube)
3. 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.
4. VO ŠTVRTOK JE SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK NANEBOVSTÚPENIA
PÁNA sv. omše budú: v Spišskej Belej na farskom dvore o 10:30 a popoludní o 16:00, v
Strážkach o 17:00 a v Krížovej Vsi o 6:30, 18:30 (vysielaná cez YouTube) a 19:30 v pastoračnom centre.
5. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI budú vždy pol hodinu pred večernou sv. omšou v Strážkach
o 16:30 a v Krížovej Vsi o 18:00. V piatok začíname aj Novénu k Duchu Svätému.
6. PROSEBNÉ DNI - v pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni. Ich obsahom je prosba
za úrodu.
7. Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.
8. Upratovanie kostola v Strážkach v sobotu 23. 5. prosíme tieto ženy:
Žofia Majerčáková a Agnesa Tetemonteová.
9. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 23.5., prosíme tieto ženy:
Marcela Krempaská, č.d. 114, Eva Vengliková, č.d. 114, Mária Krajancová č. d. 115.
10. Darovali: z krstu Sebastiána Kredatusa 100€, z pohrebu † Štefana Koščáka 50€.
Na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej darovali: Bohuznámi darcovia 3470€, Baliarne
obchodu, a.s. Poprad 3000€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

20.5.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

PIA

Ján Hangurbadžo, syn rodičov Pavla a Blaženy r. Hangurbadžovej, bývajúci v Krížovej Vsi a
Stela Horváthová, dcéra rodičov Jána a Amálie r. Hangurbadžovej, bývajúca v Krížovej Vsi,
ohlasujú sa po všetky tri razy.

KATECHÉZA O BLAHOSLAVENSTVÁCH (4):
TICHÍ ZÍSKAVAJÚ SRDCE BRATOV

N
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a začiatku katechézy zaznel úryvok z Knihy Žalmov (37,3.8-11):
«Ale spoľahni sa na Pána a dobre
rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa
z bezpečia. Prestaň sa hnevať a zanechaj
zlosť, nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému.
Všetci ničomníci budú zničení, lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme. Ešte
chvíľku a už nebude hriešnika; budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš. Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji.»
Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
V dnešnej katechéze sa pozrieme na tretie z ôsmich blahoslavenstiev Matúšovho

evanjelia: «Blahoslavení tichí, lebo oni
budú dedičmi zeme» (Mt 5,5).
Pojem „tichý “, ktorý je tu použitý, znamená doslova pokojný, jemný, mierny,
láskavý, nenásilný. Tichosť sa ukazuje vo
chvíľach konfliktov, je ju poznať na základe reakcie v situácii nevraživosti. Každý
sa môže zdať tichým, keď je všetko pokojné, ale ako reaguje „pod tlakom“, ak na
neho niekto útočí, uráža ho, napáda?
V jednom úseku sa sv. Pavol odvoláva na
«Kristovu miernosť a skromnosť» (2
Kor 10,1). A sv. Peter zasa pripomína
pokračovanie na zadnej strany

PO
18.5.

UT
19.5.

ST

Sv. Jána I., pápeža
Ľubovoľná spomienka
Prosebné dni

V čase sejby
Votívna sv. omša
Prosebné dni

Sv. Bernardína
Sienského, kňaza
Ľubovoľná spomienka
Prosebné dni

Strážky

17:00

† František (SB)

Krížová Ves

18:30

† Rudolf a Marcela

Strážky

17:00

† Oto

18:30

† Milan Zibura (SB)

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

Strážky

17:00

† Žofia a Jozef (SB)

Krížová Ves

18:30

ž. Marián s rod.

10:30

ž. Andrej a Mária Krempaský (SB)

16:00

† Štefan, Augustína, Peter (SB)

17:00

ž. Jozef, Tatiana, Iveta

6:30

za veriacich

18:30

ž. Darina

19:30

sv. omša v pastoračnom centre

Strážky

17:00

† Ladislav a Božena s rod. (SB)

Krížová Ves

18:30

† Ján a Vladimír
ž. Juraj, Sylvia, Adrián, Sylvia (SB)

Strážky

17:00

† Alžbeta Šuriňáková (SB)

Krížová Ves

18:30

† Ján, František, Rudolf, Jozef (SB)

10:30

† Alica a Tibor (SB)

16:00

† z rod. Kubovej a Mačákovej (SB)

9:00

† Jakub s rod.

8:00

† Zuzana Švecová (SB)

10:00

† Paulína a Andrej

10:30

sv. omša v pastoračnom centre

Krížová Ves

Spišská Belá
ŠT
21.5.

NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA
Slávnosť
Prikázaný sviatok

22.5.
SO
23.5.

Sv. Rity z Cascie,
rehoľníčky
Ľubovoľná spomienka
Sobota
po 6. veľkonočnej nedeli

SIEDMA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

Krížová Ves

Spišská Belá
Strážky

NE
24.5.

Strážky

54. SVETOVÝ DEŇ
SPOLOČENSKÝCH
KOMUNIKAČNÝCH
PROSTRIEDKOV

Krížová Ves

Pokračujeme vo vysielaní sv. omší cez YouTube o 18:00 s Májovou pobožnosťou z kostola v Krížovej Vsi.
Májová pobožnosť s eucharistickým požehnaním o 15:00 v Krížovej Vsi. (vysielaná cez YouTube)
SB - sú úmysly zapísané vo farskom kostole v Spišskej Belej.
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