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BOH TAK MILOVAL SVET...

Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby nezahy-
nul nik, kto v neho verí, ale aby mal 

večný život.
Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet 
odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. 
Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto ne-
verí, už je odsúdený, pretože neuveril v 
meno Jednorodeného Božieho Syna. 

Jn 3, 16-18

Akú obrovskú slobodu mi dáva môj milu-
júci Boh! Je úžasné, že ma nechá, aby som 
sa v situáciách, ktoré prežívam, rozhodo-
val sa sám. Ku ničomu ma nenúti. Rešpek-
tuje moje rozhodnutia aj vtedy, keď nie sú 
úplne podľa jeho vôle, keď sa vyberiem 
svojou vlastnou cestou. Aj vtedy mi dôve-
ruje a čaká, kedy si uvedomím, že nejdem 
celkom správne. Nevyčíta mi, ale hľadá 
spôsob, ako ma dostať späť bližšie ku sebe. 

Boh tak miloval svet, že dal svojho jedno-
rodeného Syna, aby nezahynul nik, kto 
v neho verí... Taký je Boh! Dáva mi to, čo 
najviac miluje. Posiela svojho Syna, toho, 
ktorého najviac miluje, aby som ja mohol 
žiť dôstojne a  radostne tu na zemi a  po-
tom aj po celú večnosť. 

Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet 
odsúdil... Boh mi dáva šancu aj vtedy, keď 
sa vyberiem krivolakými cestami svojho 
života. Nevyčíta mi, netrestá ma, ale hľadá 
aj maličkosť, aby ňou upútal moju pozor-
nosť a pritiahol ma čo najskôr bližšie ku 
sebe. Jemu spôsobuje radosť, keď som ja 
šťastný, keď ma bezpečne drží vo svojom 
náručí a môže mi preukazovať svoju lásku 
a milosrdenstvo. 

Nechám sa Božou láskou úplne pohltiť už 
dnes?
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako 
bolo na počiatku tak nech je i teraz i vždyc-
ky i na veky vekov. Amen. 3x

zdroj: Zamyslenia+

piť do seba a urobiť v našom vnútri miesto 
Bohu, pretože, ako hovorí sv. Augustín, 
„Boh je mi dôvernejší, než ja sám“ – „inte-
rior intimo meo“ (Vyznania, III. 6,11). Aby 
sme videli Boha nepomôže zmeniť okuliare 
alebo pozorovací bod, alebo vymeniť teolo-
gických autorov, ktorí nám budú ukazovať 
cestu: je potreba oslobodiť srdce od jeho 
klamov! Toto je jediná cesta.
Toto je rozhodujúca zrelosť: keď si uvedo-
míme, že náš najhorší nepriateľ je často 
ukrytý v našom srdci. Najšľachetnejší boj je 
ten proti vnútorným klamom, ktoré vedú k 
našim hriechom. Pretože hriechy menia 
vnútorné videnie, menia zvažovanie vecí, 
dávajú vidieť veci, čo nie sú pravdivé, alebo 
aspoň nie sú až tak pravdivé.
Je teda dôležité pochopiť, čo je tou „čisto-
tou srdca“. Aby sme to dosiahli, je potrebné 
pripomenúť si, že pre Bibliu srdce nespočí-
va iba v pocitoch, ale je to najdôvernejšie 
miesto ľudského bytia, vnútorné miesto, 
kde je človek sám sebou. Takto je to podľa 
biblického chápania.
To isté Matúšovo evanjelium nám hovorí: 
«A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká 
bude potom tma sama?!» (Mt 6,23). Tým-
to „svetlom“ je pohľad srdca, perspektíva, 
syntéza, bod, z ktorého sa číta realita (po-
rov. Apošt. exhortácia Evangelii gaudium, 
143).
Ale čo to znamená byť „čistého srdca“? 
Človek čistého srdca žije v prítomnosti Pá-
na, uchovávajúc si v srdci to, čo je hodné 
vzťahu s Ním; iba takto je jeho život jed-
notný, ucelený, priamočiary, nie kľukatý, 
ale jednoduchý.
Očistené srdce je teda výsledkom procesu, 
ktorý predpokladá oslobodenie a zriekanie. 
Človek čistého srdca sa takým nerodí, ale 
prežil vnútorné zjednodušenie, tým, že sa 
naučil vnútorne strániť zla, čo sa v Biblii na-
zýva obriezka srdca (porov. Dt 10,16; 30,6; 
Ez 44,9; Jer 4,4).

Toto vnútorné očisťovanie predpokladá 
rozpoznanie tej časti srdca, ktorá je pod 
vplyvom zla. – „Viete, otče, ja mám takéto 
pocity, takto rozmýšľam, takto pozerám, a 
toto je nepekné.“ – Rozpoznať tú nepeknú 
časť, tú časť, ktorá je zatiahnutá hriechom, 
aby sme sa naučili umeniu nechať sa vždy 
vyučovať a viesť Duchom Svätým. Prechod 
od chorého srdca, od srdca hriešneho – 
srdca, ktoré nedokáže veci dobre vidieť, 
pretože je ponorené v hriechu –, k plnosti 
svetla v srdci je dielom Ducha Svätého. To 
on nás vedie k vykonaniu tejto cesty. Hľa, 
prostredníctvom tejto cesty srdca dospeje-
me k „videniu Boha“.
V tomto blaženom videní je dimenzia bu-
dúcnosti, eschatologická, tak ako vo všet-
kých blahoslavenstvách: je to radosť Ne-
beského kráľovstva, ku ktorému smerujeme. 
Ale je tu aj iná dimenzia: vidieť Boha zna-
mená chápať plán Prozreteľnosti v tom, čo 
sa nám prihodí, čo zažívame, znamená to 
rozpoznať jeho prítomnosť vo sviatostiach, 
jeho prítomnosť v bratoch a sestrách, pre-
dovšetkým v chudobných a trpiacich, a roz-
poznať ho tam, kde sa ukazuje (porov. Ka-
techizmus Katolíckej cirkvi, 2519).
Toto blahoslavenstvo je tak trochu ovocím 
tých predchádzajúcich: ak sme počúvali 
smäd po dobre, ktorý v nás prebýva a sme 
si vedomí, že žijeme milosrdenstvom, začí-
na sa cesta oslobodzovania, ktorá trvá celý 
život a vedie až do neba. Je to seriózna prá-
ca, práca, ktorú koná Duch Svätý, ak mu dá-
me priestor, aby ju konal, ak sme otvorení 
pôsobeniu Ducha Svätého. Preto môžeme 
povedať, že je to dielo Božie v nás – v 
skúškach   a očisťovaniach života – a toto 
dielo Boha, Ducha Svätého, vedie k veľkej 
radosti, k opravdivému pokoju. Nebojme 
sa, otvorme dvere nášho srdca Duchu Svä-
tému, aby nás očistil a viedol vpred touto 
cestou k plnej radosti.

zdroj: vaticannews

pokračovanie z druhej strany
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 LITURGICKÝ PREHĽAD (8.6. – 14.6.) 

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

 

PO 

8.6. 

Pondelok 10. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel 

18:30 † Jozef a Mária Pješčák 

Krížová Ves 17:30 ž. Bernadeta 

UT 

9. 6. 

Sv. Efréma, diakona 
a učiteľa Cirkvi 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel 

18:30 † Ján s rod. 

Strážky 17:00 ž. Ján, Monika, Samuel 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 

ST 

10. 6. 

Streda 10. týždňa 
v Cezročnom období 

Večerná sv. omša je 
z nasledujúcej slávnosti 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel 

18:30 ž. Zuzana s rod. 

Krížová Ves 17:30 ž. Margita Ferenčáková 

ŠT 
11. 6. 

NAJSVÄTEJŠIEHO 
KRISTOVHO TELA 

A KRVI 
 

Slávnosť 
Prikázaný sviatok 

 
„Božie Telo“ 

Spišská Belá 

6:30 † Mária 

9:00 za veriacich 

16:00 ž. Margita a Mária 

18:30 † Ján a Františka 

Strážky 17:00 † Ján 

Krížová Ves 
17:30 na úmysel 

19:30 sv. omša v pastoračnom centre 

PIA 

12. 6. 

Piatok 10. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel 

18:30 na úmysel 

Krížová Ves 17:30 † Ján a Anna Bušovský 

SO 

13. 6. 

Sv. Antona 
Paduánskeho, kňaza 

a učiteľa Cirkvi 
Spomienka 

Spišská Belá 

6:30 na úmysel 

18:30 na úmysel 

NE 

14. 6. 

JEDENÁSTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Spišská Belá 

7:30 † Mária a Ján 

9:00 † Jaroslav a Anna Pajer 

10:30 ž. Štefan a Anna 

16:00 za veriacich 

18:30 na úmysel 

Strážky 9:00 † Michal, Karolína 

Krížová Ves 
10:00 † Mária, Miroslav a Mária 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní bude Eucharistická pobožnosť o 15:00. 
2. Darovali: z krstu Alana Ehrlicha 50€. Na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej darovali 
Bohuznámi darcovia 1690€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať! 
3. OD PONDELKA ZAPISUJEME V SAKRESTII ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA NASLE-
DUJÚCI POLROK ( JÚL – DECEMBER 2020).
STRÁŽKY
1. Upratovanie kostola v Strážkach v sobotu 13. 6. prosíme tieto ženy:
Lýdia Kačmarčíková a Alena Krempaská.
2. OD PONDELKA ZAPISUJEME V SAKRESTII ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA NASLE-
DUJÚCI POLROK ( JÚL – DECEMBER 2020).
KRÍŽOVÁ VES
1. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 13. 6. prosíme tieto ženy:
Edita Geletková , č.d. 137, Anna Geletková, č.d. 230, Anna Kubovová, č.d. 140. Prosíme 
ženy, ktoré upratujú, aby po každej sv. omši prišli vydenzifikovať lavice a kľučky na dverách 
kostola. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu.
2. Darovali: z krstu Charlotte Geletka 100€. Pán Boh zaplať! 
3. OD PONDELKA ZAPISUJEME V SAKRESTII ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA NASLE-
DUJÚCI POLROK ( JÚL – DECEMBER 2020).

Úvodom ku katechéze boli slová sv. 
Pavla  prvého listu Korinťanom: 
„Keď som bol dieťa hovoril, som 

ako dieťa, poznával som ako dieťa, roz-
mýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal 
mužom, zanechal som detské spôsoby. 
Teraz vidíme len nejasne, akoby v zr-
kadle, no potom z tváre do tváre. Teraz 
poznávam iba čiastočne, ale potom bu-
dem poznať tak, ako som aj ja poznaný” 
(1 Kor 13,11-12).
Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes si spoločne čítame šieste blahosla-
venstvo, ktoré sľubuje vidieť Boha a má ako 
podmienku čistotu srdca. Žalm hovorí: «V 
srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte 
moju tvár!“ Pane, ja hľadám tvoju tvár. 
Neodvracaj svoju tvár odo mňa» (27,8-
9). Tento spôsob vyjadrovania nám ukazu-
je smäd po osobnom vzťahu s Bohom, kto-
r ý aj Kniha Jób vyjadruje ako znak 
úprimného vzťahu. Hovorí takto: «Len z 
počutia som teba dosiaľ poznával, lež moje 
oko teraz ťa už uzrelo» ( Jób 42,5).

A myslím, že neraz sa život uberá takto, v 
našom vzťahu s Bohom. Poznáme Boha z 
toho, čo sa o ňom hovorí, ale vo vlastnej 
skúsenosti ideme ďalej a ďalej, a nakoniec 
ho poznáme priamo, ak sme verní. A toto je 
duchovná zrelosť.  
Ako dosiahnuť túto dôvernosť, poznať Bo-
ha našimi očami? Môžeme pomyslieť na-
príklad na Emauzských učeníkov, ktorí ma-
li Pána Ježiša po boku, ale «ich oči boli 
zastreté, aby ho nepoznali» (Lk 24,16). 
Pán odkryje ich pohľad na konci cesty, kto-
rá sa završuje lámaním chleba a začala sa 
pokarhaním: «Vy nechápaví a ťarbaví srd-
com uveriť všetko, čo hovorili proroci!» 
(Lk 24,25). Toto je to počiatočné napome-
nutie. Hľa, tu je pôvod ich slepoty: ich ťar-
bavé a nechápavé srdce. A keď je srdce ťar-
bavé a nechápavé, nedokážeme vedieť veci. 
Vidíme veci ako zahmlené.
Tu je múdrosť tohto blahoslavenstva: aby 
sme mohli kontemplovať, je potrebné vstú-

KATECHÉZA O BLAHOSLAVENSTVÁCH (7):
BLAHOSLAVENÍ ČISTÉHO SRDCA,

LEBO ONI UVIDIA BOHA

pokračovanie na zadnej strany


