pokračovanie z druhej strany
Čo to však znamená byť lační a smädní
po spravodlivosti?
Zaiste tu nehovoríme o tých, ktorí chcú
pomstu, veď práve naopak v predchádzajúcom blahoslavenstve sme hovorili o miernosti. Istotne nespravodlivosti zraňujú ľudstvo; ľudská spoločnosť naliehavo potrebuje
nestrannosť, pravdu a sociálnu spravodlivosť; pamätajme, že zlo konané na ženách a
mužoch sveta prichádza až k srdcu Boha
Otca. Ktorý otec by netrpel kvôli bolestiam
svojich detí?
Sväté písmo hovorí o bolesti chudobných a
utláčaných, ktorú Boh pozná a zdieľa. Pretože počul volanie z útlaku, vystupujúce od
synov Izraela – ako rozpráva kniha Exodus
(porov. 3,7-10) –, Boh zostúpil, aby vyslobodil svoj ľud. Ale hlad a smäd po spravodlivosti, o ktorom nám hovorí Pán, je ešte
hlbší než legitímna potreba ľudskej spravodlivosti, ktorú každý človek nosí vo svojom srdci.
V tej istej „reči na vrchu“, o niečo ďalej, hovorí Ježiš o spravodlivosti väčšej než ľudské
právo alebo osobná dokonalosť, keď hovorí:
«Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako
spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva» (Mt 5,20).
A toto je spravodlivosť, ktorá pochádza od
Boha (porov. 1 Kor 1,30).
V Písme nájdeme vyjadrenie smädu hlbšieho než ten fyzický, čo je túžbou, sídliacou v
koreni nášho bytia. Žalm hovorí: «Bože, ty
si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za
tebou prahne moja duša, za tebou túži moje
telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody»
(Ž 63,2). Cirkevní otcovia hovoria o tomto
nepokoji, ktorý prebýva v srdci človeka. Sv.
Augustín hovorí: «Stvoril si nás pre seba,
Pane, a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe» (Vyznania, 1,1.5). Je tu
vnútorný smäd, vnútorný hlad, nepokoj...
V každom srdci, dokonca i v ľuďoch najskazenejších a vzdialených od dobra, je ukryté
prahnutie po svetle, hoci by sa nachádzalo

pod sutinami klamstiev a omylov, ale vždy
je tu smäd po pravde a dobre, čo je smäd po
Bohu. To Duch Svätý podnecuje tento
smäd: to On je tou živou vodou, ktorá uhnietila náš prach, to On je tým stvoriteľským dychom, ktorý jej dal život.
Kvôli tomuto je Cirkev poslaná ohlasovať
všetkým Božie slovo, preniknutá Duchom
Svätým. Pretože evanjelium Ježiša Krista je
tou najväčšou spravodlivosťou, akú možno
ponúknuť srdcu ľudstva, ktoré ju životne
potrebuje, i keď si to neuvedomuje (porov.
Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2017: „Milosť Ducha Svätého nám udeľuje Božiu spravodlivosť. Spája nás skrze vieru a krst s umučením a zmŕtvychvstaním Krista, a Duch
nás robí účastníkmi na jeho živote.“)
Napríklad, keď muž a žena sa vezmú a majú
v úmysle konať niečo veľké a pekné, a ak si
uchovávajú tento smäd živým, vždy nájdu
cestu ako napredovať, uprostred problémov, s pomocou Milosti. Aj mladí majú
tento hlad, a nesmú ho stratiť! Je treba
chrániť a živiť v srdciach detí túto túžbu po
láske, nežnosti a prijatí, ktorú vyjadrujú vo
svojich úprimných a radostných nadšeniach.
Každý človek je povolaný znovu objaviť,
čo naozaj zaváži, čo naozaj potrebuje, na
čom spočíva dobrý život, a zároveň aj čo
je druhoradé a čoho sa dá pokojne zriecť.
Ježiš ohlasuje v tomto blahoslavenstve –
lační a smädní po spravodlivosti – že
existuje smäd, ktorý nesklame; smäd,
ktorý, ak bude vypočutý, bude nasýtený a
vždy dôjde k dobrému koncu, pretože
zodpovedá samotnému srdcu Boha, jeho
Svätému Duchu, ktorý je láska, a aj tomu
semiačku, ktoré zasial Duch Svätý do našich sŕdc. Nech nám Pán dá túto milosť:
mať tento smäd po spravodlivosti, čo je
práve touto túžbou nájsť ho, vidieť Boha
a konať dobro druhým.
zdroj: vaticannews.va
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PANE, ĎAKUJEM TI, ŽE SI MA UTVORIL
TAK ZÁZRAČNE.

že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni
ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel
od teba, a uverili, že si ma ty poslal.
Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za
tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A
všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je
moje. A v nich som oslávený.
Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a
ja idem k tebe“
(Jn 17, 1 – 11a).

J

ežiš pozdvihol oči k nebu a hovoril:
„Otče, nadišla hodina: Osláv svojho
Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si
mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali
teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.

Ježiš celým svojím životom oslavoval Otca. Všetko, čo hovoril a robil, slúžilo na jeho slávu. A dnes sa modlí za všetkých
tých, ktorí prijali jeho slovo a spôsob života, ktorý prišiel ukázať.

Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som
dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty,
Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú
som mal u teba skôr, ako bol svet.

Je to pre mňa veľmi povzbudivé, že patrím
do rúk mocného Boha. Ježiš sa za mňa neustále prihovára u Otca a keď sa stane, že
nevládzem niesť svoje ťažkosti, pomáha
mi. Keď padnem, on ma dvíha. Keď ma
všetci opúšťajú, on stojí pri mne. Položí
mi ruku na plece, pritúli si ma a s veľkou
láskou i pokojom hovorí: „Som pri tebe!
Neboj sa! Ja ti pomôžem!“ Slobodne sa
môžem rozhodnúť, či prijmem túto ponúkanú nádej zo strany Boha, alebo ju odmietnem.

Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si
mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne
a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali,

Keď pocítim ťažkosť, hneď sa opriem
o Ježiša.
zamyslenia+

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní t.j. 24.5. bude Májová pobožnosť spojená s Novénou k Duchu Svätému o 15:00. Počas týždňa budú pobožnosti vždy pol hodinu pred večernou sv. omšou o
18:00.
2. Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je
prosba za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.
3. Dnes bola zbierka na katolícke masmédiá, všetkým darcom Pán Boh zaplať.
4. Darovali: z krstu Adama Majerčáka 50€. Na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej
darovali Bohuznámi darcovia 2250€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Májové pobožnosti spojené s Novénou k Duchu Svätému budú pol hodinu pred sv.
omšou o 16:30, v ostatných dňoch o 17:00.
2. Upratovanie kostola v Strážkach v sobotu 30. 5. prosíme tieto ženy:
Veronika Galiková a Viera Špitková.
KRÍŽOVÁ VES
1. Dnes popoludní t.j. 24.5. bude Májová pobožnosť spojená s Novénou k Duchu Svätému o 14:00. Počas týždňa budú pobožnosti pol hodinu pred sv. omšou o 17:00, v ostatných dňoch o 17:30.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 30.5., prosíme tieto ženy:
Marta Hangurbadžová, č.d. 131, Mária Olšavská, č.d. 134, Vlasta Konkoľová, č. d. 135.
KRÍŽOVÁ VES – PASTORAČNÉ CENTRUM
1. Sv. omše v budúcom týždni budú v utorok o 17:30 a nedeľu o 10:30. Vo štvrtok adorácia o 19:30.
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.

KATECHÉZA O BLAHOSLAVENSTVÁCH (5):

BLAHOSLAVENÍ LAČNÍ A SMÄDNÍ PO SPRAVODLIVOSTI

D

rahí bratia a sestry, dobrý deň!
Pokračujeme v rozjímaní nad žiarivou cestou šťastia, ktorú nám Pán
odovzdal v blahoslavenstvách, a dostávame
sa k štvrtému z nich: «Blahoslavení lační a
smädní po spravodlivosti, lebo oni budú
nasýtení.» (Mt 5,6)
Pristavili sme sa už pri chudobe v duchu i
pri plači; teraz sa pristavíme pri ďalšom type
slabosti, ktorá má súvis s hladom a smädom.
Hlad a smäd sú primárne potreby, týkajú sa
prežitia. Toto treba zdôrazniť: tu nejde o nejakú túžbu vo všeobecnosti, ale o každodennú a životnú nevyhnutnosť, akou je výživa.
pokračovanie na zadnej strany
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LITURGICKÝ PREHĽAD (25. 5.- 31.5.)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá

PO
25.5.

Pondelok
po 7. veľkonočnej nedeli

6:30

na úmysel

18:30

† Alojz, Mária, Oldřich s rod.

17:30

† Marta Šatalová

6:30

na úmysel

18:30

† Václav Znanec

Strážky

17:00

† Peter, Žofia, Silvia

Krížová Ves

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

6:30

na úmysel

18:30

† Emil

17:30

† Mária, Štefan, Benjamín

6:30

na úmysel

18:30

† Anna (výročná)

17:00

† František Kopaňák

6:30

na úmysel

18:30

ž. Renáta

17:30

† Alojz

6:30

ž. Anna

18:30

† Daniel (výročná)

7:30

ž. Radovan a Sláva s rod.

9:00

ž. Peter

10:30

za veriacich

16:00

na úmysel

18:30

† Anna

9:00

† Mária, Ján, Eva

10:00

† Ján Šatala (výročná)

10:30

sv. omša v pastoračnom centre

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá

UT
26.5.

Sv. Filipa Neriho, kňaza
Spomienka

27.5.

Sv. Augustína
z Canterbury, biskupa
Spomienka
Letné kántrové dni

Krížová Ves

ŠT
28.5.

Štvrtok
po 7. veľkonočnej nedeli

Spišská Belá

ST

Spišská Belá

Strážky
PIA
29.5.

SO
30.5.

NE
31.5.

Sv. Pavla VI., pápeža
Ľubovoľná spomienka
Letné kántrové dni

Za povolania
na kňazský stav
Votívna sv. omša

Spišská Belá
Krížová Ves

Spišská Belá

Letné kántrové dni

ZOSLANIE DUCHA
SVÄTÉHO
„Turíce“

Spišská Belá

Strážky
Krížová Ves
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