pokračovanie z druhej strany
vzájomnosť. A Jakubov list potvrdzuje, že
«milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom»
(2,13).
No predovšetkým v Otčenáši sa modlíme:
«Odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom» (Mt
6,12); a táto žiadosť sa ako jediná opakuje na
záver: «Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak
vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí
vaše hriechy» (Mt 6,14-15; porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi - KKC, 2838).
Sú tu dve veci, ktoré nemožno oddeľovať: odpustenie dané a odpustenie prijaté. Mnoho ľudí však má ťažkosti, nedokážu odpustiť. Mnohokrát je prijaté zlo tak veľké, že dokázať
odpustiť sa nám zdá akoby vyštverať sa na vysokánsky vrch – nesmierna námaha. A niekto
si povie: nedá sa to, toto jednoducho nejde.
Táto skutočnosť vzájomnosti milosrdenstva
poukazuje na to, že potrebujeme obrátiť perspektívu naopak. Sami to nedokážeme, žiada si
to Božiu milosť, musíme o ňu prosiť. Veď ak
piate blahoslavenstvo sľubuje, že nájdeme milosrdenstvo a v Otčenáši prosíme o odpustenie
vín, znamená to, že sme v zásade dlžníkmi a
nutne potrebujeme nájsť milosrdenstvo!
Všetci sme dlžníkmi. Všetci. Voči Bohu, ktorý
je tak veľkodušný, i voči bratom. Každý človek
vie, že nie je takým otcom či matkou, akým by
mal byť, takou manželkou či manželom, takým
bratom či sestrou, akým by mal byť. V živote
sme všetci „v deficite“. A potrebujeme milosrdenstvo. Vieme, že aj my sme spáchali zlo, vždy
niečo chýba z dobra, ktoré sme mali vykonať.
Avšak práve táto naša chudoba sa stáva silou
pre odpustenie! Sme dlžníkmi, a ak sa nám nameria takou mierou, akou meriame druhých
(porov. Lk 6,38), ako sme to počuli v úvode,
potom sa nám oplatí rozšíriť mieru a prepáčiť
dlhy, odpustiť. Každý musí pamätať na to, že
potrebuje odpúšťať druhým, že sám potrebuje
odpustenie a že potrebuje trpezlivosť.
Toto je tajomstvo milosrdenstva: odpúšťaním
je nám odpustené. Preto nás Boh predchádza a

odpúšťa nám on ako prvý (porov. Rim 5,8).
Prijatím jeho odpustenia sa aj my stávame
schopnými odpúšťať. Tak sa naša vlastná bieda
a nedostatok spravodlivosti stávajú príležitosťou, aby sme sa otvorili pre nebeské kráľovstvo,
pre väčšiu mieru, pre mieru Božiu, ktorou je
milosrdenstvo.
Odkiaľ sa rodí naše milosrdenstvo? Ježiš nám
povedal: «Buďte milosrdní, ako je milosrdný
váš Otec» (Lk 6,36). Čím viac lásky prijmeme
od Otca, tým viac milujeme (porov. KKC,
2842). Milosrdenstvo nie je len jednou dimenziou spomedzi iných, ale je centrom kresťanského života: niet kresťanstva bez milosrdenstva (porov. Sv. Ján Pavol II., Enc. Dives in
miseriordia, 1980; Bula Misericordiae vultus,
2015; Apošt. list Misericordia et misera,
2016).
Ak nás celé naše kresťanstvo nevedie k milosrdenstvu, pomýlili sme si cestu, pretože milosrdenstvo je jediný skutočný cieľ každej duchovnej cesty. Ono je jedným z najkrajších plodov
lásky k blížnemu (porov. KKC, 1829).
Pamätám si na voľbu tejto témy počnúc už od
prvého Anjel Pána, ktoré som ako pápež mal
predniesť: milosrdenstvo. A toto sa mi veľmi
hlboko vrylo ako posolstvo, ktoré by som ako
pápež mal vždy vydávať; posolstvo, ktoré tu
musí byť každodenne: milosrdenstvo.
Pamätám si, že v ten deň som mal aj tak trochu
trúfalý postoj urobiť reklamu knihe o milosrdenstve, ktorá vtedy práve vyšla od kardinála
Kaspera. A v ten deň som veľmi silno pocítil, že
toto je posolstvo, ktoré mám vydávať ako Rímsky biskup: milosrdenstvo, milosrdenstvo,
prosím vás, odpustenie.
Milosrdenstvo Boha je naše oslobodenie a naše šťastie. My žijeme z milosrdenstva a nemôžeme si dovoliť byť bez milosrdenstva: je ako
vzduch na dýchanie. Sme príliš úbohí na to,
aby sme si kládli podmienky; potrebujeme odpúšťať, pretože potrebujeme, aby nám bolo odpustené.
zdroj: vaticannews
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DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ! DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ!
DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ!

V

ečer v ten istý prvý deň v týždni, keď
boli učeníci zo strachu pred Židmi
zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal
im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal
im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.
A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa
poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite
Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy,
budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané“
(Jn 20, 19 – 23).
Turíce sú sviatkom, keď si pripomínam príchod Ducha Svätého, tretej božskej osoby,
ktorý spôsobil v srdciach apoštolov viditeľnú premenu. Predtým ustráchaní za zatvorenými dverami, teraz vychádzajú von a ohlasujú radostnú zvesť takým úžasným

spôsobom, že sa hneď dalo pokrstiť tritisíc
ľudí.
Ten istý Duch Boží má moc premeniť aj
mňa! Ako najlepšie spoznám jeho pôsobenie v mojom živote? Prichádza nenápadne
v túžbe pripodobniť môj život Ježišovmu životu. Nachádza sa v odhodlaní žiť pravdivo,
čisto a mravne, byť obetavejším, milším, láskavejším voči blížnym. Vzbudzuje vo mne
túžbu odstraňovať všetko, čo prekáža Ježišovi, aby natrvalo prebýval v mojom srdci. Jeho pôsobením sa v mojom živote môžu
udiať veľké veci.
Dnes sa naplno otvorím pôsobeniu Ducha
Svätého a jeho darov. Jeho tichý vánok mi iste prinesie pokoj a radosť do duše, veď tak
veľmi potom túžim.
Budem vnímať prítomnosť Ducha Svätého v mojom vnútri.
zamyslenia+

LITURGICKÝ PREHĽAD (1.6. – 7.6.)

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
SPIŠSKÁ BELÁ
SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA V SPIŠSKEJ BELEJ BUDE V SEPTEMBRI
20. SEPTEMBRA 2020 O 10:30 – DETI ZO ZŠ PETZVALOVEJ.
27. SEPTEMBRA 2020 O 10:30 – DETI ZO ZŠ ŠTEFÁNIKOVEJ.
1. Dnes popoludní bude Májová pobožnosť s Eucharistickým požehnaním o 15:00.
2. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, sv. spoveď bude, vždy pol hodiny pred sv.
omšou okrem toho vo štvrtok a piatok obidva dni dopoludnia od 10:00 do 12:00 a popoludní od 15:00.
3. Darovali: z pohrebu † Jána Hangurbadža 30€. Na rekonštrukciu kostola v Spišskej
Belej darovali Bohuznámi darcovia 1250€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, sv. spoveď bude v utorok od 16:30 do sv. omše.
2. Upratovanie kostola v Strážkach v sobotu 30. 5. prosíme tieto ženy:
Veronika Galiková a Viera Špitková.
KRÍŽOVÁ VES
1. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, SV. SPOVEĎ BUDE V STREDU od 16:30
do sv. omše.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 30.5., prosíme tieto ženy:
Lenka Straková, č.d. 135,Silvia Vengliková, č.d. 136,Darina Andrášová, č.d. 136.
Prosíme ženy, ktoré upratujú, aby po každej sv.omši prišli vydenzifikovať lavice a
kľúčky na dverách kostola. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu.
3. Darovali: z pohrebu † Kataríny Zasadnej 50€. Pán Boh zaplať!
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 (6):
BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ,
LEBO ONI DOSIAHNU MILOSRDENSTVO
Biblickým úvodom ku katechéze bol úryvok z
Evanjelia podľa Lukáša: «Buďte milosrdní,
ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení!
Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú
vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou
budete merať vy, takou sa nameria aj vám»
(Lk 6,36-38).
Plné znenie katechézy
Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes sa pristavíme pri piatom blahoslavenstve, ktoré hovorí: «Blahoslavení milosrdní,
lebo oni dosiahnu milosrdenstvo» (Mt 5,7).
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Toto blahoslavenstvo má jednu osobitosť. Je to
jediné z blahoslavenstiev, v ktorom sa príčina
šťastia a jeho ovocie zhodujú: milosrdenstvo.
Tí, čo praktizujú milosrdenstvo, nájdu milosrdenstvo, budú zahrnutí milosrdenstvom.
Táto téma vzájomnosti odpustenia nie je prítomná len
v tomto blahoslavenstve, ale v Evanjeliu ju nachádzame opakovane. Ako ináč by to mohlo
byť? Milosrdenstvo je samotným srdcom Boha! Ježiš hovorí: «Nesúďte a nebudete súdení.
Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám» (Lk 6,37). Vždy tá istá
pokračovanie na zadnej strany

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

PO
1.6.

UT
2. 6.

ST
3. 6.

ŠT
4. 6.

PIA
5. 6.

Preblahoslavenej Panny
Márie, Matky Cirkvi
Spomienka

Sv. Marcelína a Petra,
mučeníkov
Ľubovoľná spomienka

Sv. Karola Lwangu
a spoločníkov,
mučeníkov
Spomienka
NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA
KRISTA, NAJVYŠŠIEHO
A VEČNÉHO KŇAZA
Sviatok
Sv. Bonifáca, biskupa
a mučeníka
Spomienka
Prvý piatok v mesiaci

SO
6. 6.

Sv. Norberta, biskupa
Ľubovoľná spomienka

6:30

na úmysel

18:30

† Mária a Darina

17:30

ž. Lucia

6:30

na úmysel

18:30

ž. Margita s rod.

Strážky

17:00

ž. rodina Kovalčíková

Krížová Ves

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

6:30

na úmysel

18:30

† Ladislav, Mária, Jozef, Anna

17:30

za deti našej farnosti

6:30

na úmysel

18:30

† Alexander a Adela

17:00

† Daniel, Lýdia, Marián

6:30

† Ján, Ružena, Ján

18:30

ž. manželia Ján a Božena

Strážky

17:00

na úmysel

Krížová Ves

17:30

ž. Žaneta a Andrea s rod.

6:30

ž. Elena Bočkaiová

18:30

ž. František a Alena

7:30

za veriacich

9:00

ž. Peter a Marek s rod.

10:30

ž. Elena Krempaská

16:00

na úmysel

18:30

ž. Peter Budzák

9:00

† Jozef

10:00

ž. Alena a František s rod.

10:30

sv. omša v pastoračnom centre

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá
Strážky
Spišská Belá

Spišská Belá

Prvá sobota v mesiaci

Spišská Belá
NE
7. 6.

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
Slávnosť
Strážky
Krížová Ves
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