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PANE, DAJ, ABY SOM VYDÁVAL ŽIVOTOM 
SVEDECTVO O TEBE.

Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad 
nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté 
ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal 

svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale ro-
botníkov málo. Preto proste Pána žatvy, 
aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“
Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im 
moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali 
a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.
A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý 
Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub 
Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, 
Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tade-
áš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, 
ktorý ho potom zradil.
Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: 
„K pohanom nezabočujte a do samarij-
ských miest nevchádzajte; choďte radšej k 
ovciam strateným z domu Izraela!

Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské 
kráľovstvo.‘
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malo-
mocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. 
Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

Mt 9, 36 – 10, 8

Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo 
boli zmorené a sklesnuté... Dnes viac ako ino-
kedy  záleží Ježišovi na zástupoch  ľudí, lebo 
mnohí odchádzajú z Cirkvi za peknými reča-
mi predstaviteľov siekt alebo východných ná-
boženstiev. To, čo ponúka Ježiš cez Cirkev nie 
je pre mnohých až tak príťažlivé. Naopak, väč-
šine sa to zdá príliš náročné. Idú tam, kde je 
viac „dovolené“ a veľa sa toho „nemusí“. Preto 
je potrebné viac sa modliť za opravdivých 
pastierov, robotníkov, aby o viere nielen ho-
vorili, ale ju aj prežívali vo svojom živote. 
Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Ježiš sa 
na mňa dnes obracia slovami, ktoré ma majú 
viesť k zamysleniu, čím ja prispievam k tomu, 
aby ľudia v mojom blízkom okolí, v mojej ro-
dine, moji priatelia, moji kolegovia v práci, 
spolužiaci, či susedia, ale i neznámi, ktorých 
stretávam, mohli cezo mňa bližšie spoznať 
Boha. 
Aby ľudia poznali Boha a jeho nekonečnú lás-
ku, nepotrebujú ani tak naučené frázy, ale sve-
dectvo môjho života a moju ochotu, aby Boh 
mohol cezo mňa v ich životoch konať a oni by 
zakúsili jeho milosrdenstvo a lásku. 
Mám odvahu byť účinným nástrojom v ru-
kách Boha?

zdroj: Zamyslenia+

ný, som v pokoji. Toto je ponímanie mo-
derné, psychologické a subjektívnejšie. 
Bežne sa pokoj berie ako pohoda, harmó-
nia, vnútorná vyrovnanosť. Takéto poní-
manie slova „pokoj“ je nekompletné a ne-
možno ho brať ako absolútne, pretože 
nepokoj môže byť v živote dôležitým mo-
mentom rastu.
Mnohokrát je to sám Pán, kto do nás zasie-
va nepokoj, aby sme mu šli v ústrety, aby 
sme ho stretli. V tomto zmysle ide o dôleži-
tý moment rastu; zatiaľ čo sa môže stať, že 
vnútorná nerušenosť zodpovedá znecitlive-
nému svedomiu, a nie skutočnému du-
chovnému vykúpeniu.
Mnohokrát musí byť Pán „znamením proti-
rečenia“ (porov. Lk 2,34-35), otriasajúc na-
šimi falošnými istotami, aby nás priviedol k 
spáse. A v takom momente sa zdá, že nemá-
me pokoj, avšak je to Pán, ktorý nás stavia 
na túto cestu, aby sme prišli k pokoju, ktorý 
nám dá on sám.
Tu musíme pamätať na to, že Pán chápe 
svoj pokoj ako odlišný od toho ľudského, 
od pokoja zo sveta, keď hovorí: «Pokoj 
vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. 
Ale ja vám nedávam, ako svet dáva» ( Jn 
14,27). Pánov pokoj je iný, je odlišný od to-
ho svetského.
Položme si otázku: ako dáva pokoj svet? Ak 
myslíme na vojnové konflikty, vojny sa bež-
ne končia dvoma spôsobmi: buď porážkou 
jednej z dvoch strán, alebo mierovými do-
hodami. Nemôžeme ináč, než dúfať a mod-
liť sa, aby to vždy vyústilo do tejto druhej 
cesty; musíme však brať do úvahy, že dejiny 
sú nekonečným sledom mierových zmlúv 
vyvrátených nasledujúcimi vojnami, či pre-
transformovaním tých istých vojen do 
iných spôsobov či iných miest.
Aj v našom čase sa určitá „rozkúskovaná 
vojna“ vedie s viacerými scenármi a rozlič-
nými spôsobmi. Musíme mať prinajmen-
šom podozrenie, že v rámci globalizácie za-

loženej predovšetkým na ekonomických či 
finančných záujmoch, to, čo je pre niekto-
rých „pokoj“, u ďalších zodpovedá „vojne“. 
A toto nie je Kristov pokoj!
Ako naopak „dáva“ svoj pokoj Pán Ježiš? 
Počuli sme čo hovorí sv. Pavol, že Kristov 
pokoj je „urobiť z oboch jedno“ (porov. Ef 
2,14), zrušiť nepriateľstvo a zmieriť. A ces-
tou napĺňania tohto diela pokoja je jeho te-
lo. Veď on zmieruje všetko so sebou, svojou 
krvou z kríža vnáša pokoj, ako hovorí apoš-
tol na inom mieste (porov. Kol 1,2).
A tu si kladiem otázku, všetci si ju môžeme 
položiť: kto teda sú „tí, čo šíria pokoj“? 
Siedme blahoslavenstvo je tým najaktívnej-
ším, je vyslovene činné; slovný výraz je 
analogický s tým, ktorý je použitý v prvom 
verši Biblie pre stvorenie a naznačuje ini-
ciatívu a pracovitosť.
Láska je vo svojej prirodzenosti tvorivá – 
láska je vždy kreatívna – a snaží sa o zmie-
renie za každú cenu. Božími synmi sú nazý-
vaní tí, čo sa naučili umeniu pokoja a 
praktizujú ho, vedia, že niet zmierenia bez 
darovania vlastného života a že pokoj treba 
hľadať vždy a za každých okolností. Vždy a 
všade: nezabudnite na to! Takto ho treba 
hľadať. Toto nie je autonómne dielo ako vý-
sledok vlastných schopností, ale prejav mi-
losti prijatej od Krista, ktorý je naším po-
kojom, ktorý nás urobil Božími deťmi.
Pravý šalóm a pravá vnútorná rovnováha 
vyvierajú z Kristovho pokoja, ktorý vychá-
dza z jeho kríža a plodí nové ľudstvo, steles-
nený v nekonečnom zástupe svätcov a svä-
tíc,  vynaliezavých, tvorivých, ktorí 
vynachádzali neustále nové spôsoby ako 
milovať. Svätci a svätice, ktorí budujú po-
koj. Tento život ako Božích detí, ktoré pre 
Kristovu krv hľadajú a znova nachádzajú 
vlastných bratov, je tým opravdivým šťas-
tím. Blahoslavení tí, ktorí idú touto cestou.
A opätovne: požehnanú Veľkú noc všet-
kým, v Kristovom pokoji!

zdroj: vaticannews.va

pokračovanie z druhej strany
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 LITURGICKÝ PREHĽAD (15.6. – 21.6.) 

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

 

PO 

15.6. 

Pondelok 11. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel 

18:30 ž. Ján 

Krížová Ves 17:30 ž. Karmen 

UT 

16. 6. 

Utorok 11. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel 

18:30 † Mária, Jozef a Mária 

Strážky 17:00 ž. Pavol 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 

ST 

17. 6. 

Streda 11. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 
6:30 † Pavol Bachleda 

18:30 † Jozef, Vincent, Júlia 

Krížová Ves 17:30 † Ján a Anna Pavličko 

ŠT 
18. 6. 

Štvrtok 11. týždňa 
v Cezročnom období 

Večerná sv. omša je 
z nasledujúcej slávnosti 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel 

18:30 † Mária s rod. 

Strážky 17:00 † František 

PIA 

19. 6. 

Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho 
Slávnosť 

Spišská Belá 
6:30 † Katarína, Ján, Helena, Ján 

18:30 † Štefan Michlík 

Krížová Ves 17:30 ž. Ján a Roman s rod. 

SO 

20. 6. 

Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie  
Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 † Pavol Siska 

18:30 † Anna Monková 

NE 

21. 6. 

DVANÁSTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Spišská Belá 

7:30 za veriacich 

9:00 † Paulína, Ján a Ondrej s rod. 

10:30 † Jozef Budzák 

16:00 ž. Ondrej, kňaz 

18:30 † Vojtech a Katarína 

Strážky 9:00 † Kazimír 

Krížová Ves 
10:00 za otcov našej farnosti 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
Kto sa v piatok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zúčastní na odprosujúcej 
pobožnosti s modlitbou Najmilší Ježišu môže za obvyklých podmienok získať úplné 
odpustky.
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní bude Eucharistická pobožnosť o 15:00. 
2. Darovali: z krstu Gabriela Lihoňa 50€. Na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej da-
rovali Bohuznámi darcovia 1970 €, Ružencové bratstvo 1000 €. Všetkým darcom Pán Boh 
zaplať.

STRÁŽKY
1. Upratovanie kostola v Strážkach v sobotu 20. 6. prosíme tieto ženy:
Danka Petriľaková a Anna Budzáková.

KRÍŽOVÁ VES
1. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 20. 6. prosíme tieto ženy:
Helena Kaľavská, č.d. 145, Mária Krempaská, č.d. 148, Eva Voláthová, č.d. 153. 
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 na kostol: Bernadeta Fedorová 50€. Pán Boh zaplať.

V úvode katechézy zaznel úryvok z 
Listu sv. Pavla Efezanom:
«[Kristus] je náš pokoj! On z oboch 

[židov a pohanov] urobil jedno a vo svojom 
tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, ne-
priateľstvo, tým, že zrušil zákon prikázaní, 
spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých 
dvoch vytvoril jedného nového človeka, a na-
stolil pokoj; aby v jednom tele skrze kríž v se-
be samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch 
s Bohom» (Ef 2,14-16).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnešná katechéza je venovaná siedmemu 
blahoslavenstvu, o „tvorcoch pokoja“, kto-
rých vyhlásia za Božích synov. Teším sa, že 
prišlo na rad hneď po Veľkej noci, pretože 
Kristov pokoj je ovocím jeho smrti a zmŕt-
vychvstania, ako sme to počuli v čítaní od 
sv. Pavla. Aby sme porozumeli tomuto bla-
hoslavenstvu, treba vysvetliť zmysel slova 
„pokoj“, ktorý môže byť nepochopený ale-
bo neraz banalizovaný.
Musíme sa zorientovať medzi dvoma poní-
maniami pokoja: to prvé je biblické, kde sa 
objavuje to prekrásne slovo šalóm, vyjadru-
júce hojnosť, rozkvet, blaho. Keď sa v heb-
rejčine praje šalóm, praje sa krásny, plný a 
zdarný život, ale zároveň život podľa prav-
dy a spravodlivosti, ktoré budú mať naplne-
nie v Mesiášovi, kniežati pokoja (porov. Iz 
9,6; Mich 5,4-5).
Je tu potom ďalší, rozšírenejší význam, 
podľa ktorého sa slovo „pokoj“ chápe ako 
istý druh vnútornej nerušenosti: som kľud-

KATECHÉZA O BLAHOSLAVENSTVÁCH (8):
BLAHOSLAVENÍ TÍ, ČO ŠÍRIA POKOJ, LEBO ICH 

BUDÚ VOLAŤ BOŽÍMI SYNMI

pokračovanie na zadnej strany


