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DUCHU SVÄTÝ, DAJ SA MI SPOZNAŤ
A PREMIEŇAJ MA!

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte 
sa ľudí. Lebo nič nie je skryté, čo by sa ne-

odhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvede-
lo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svet-
le, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo 
striech.
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu za-
biť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i 
dušu i telo zahubiť v pekle.

Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A pred-
sa ani jeden z nich nepadne na zem bez ve-
domia vášho Otca. Vy však máte aj všetky 
vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy 
ste cennejší ako mnoho vrabcov.
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja 
vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na ne-
besiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuď-
mi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý 
je na nebesiach.“ 

Mt 10, 26-33

Ježiš ma dnes vyzýva k odvážnemu vyznaniu 
svojej viery. Keď si to okolnosti vyžadujú, 
mám smelo a s hrdosťou hovoriť o Bohu. O 
tom, ako zázračne koná v mojom živote. 
Môžem si byť istý, že Ježiš ma v takýchto 
chvíľach nenechá samého. Prostredníctvom 
Ducha Svätého mi hovorí „do ucha“ pravdy 
viery a evanjeliové rady a rád mi ich vštepuje 
do srdca a neustále ma presviedča o Božej 
láske ku mne: Si pre mňa výnimočný. Si 
vzácny pre mňa. Mám ťa rád. Neboj sa, 
dám ti všetko, čo potrebuješ, len sa o mňa 
opri a dôveruj mi. No nie je to úžasné? 
Dnes budem prosiť Ducha Svätého, aby ma 
pretváral a menil na odvážneho ohlasovateľa 
viery v Boha. Tak budem slovom i životom 
„ohlasovať zo striech“ to, čo mi vštepuje hl-
boko do môjho srdca.
Žijem vo svete, ktorý viac ako inokedy po-
trebuje počuť pravdy viery a vidieť na mo-
jom živote, komu som uveril.
Pokúsim sa dnes obnovovať radosť zo svoj-
ho kresťanstva.

zdroj: Zamyslenia+

dare a v zriekaní, stáva sa pre chamtivý sys-
tém nepohodlným, oštarou. Toto slovo 
„oštara“ je kľúčové, pretože samotné kres-
ťanské svedectvo, ktoré prináša dobro toľ-
kým ľuďom tým, že sa ním riadia, je oštarou 
pre tých, ktorí majú svetské zmýšľanie. Vní-
majú ho ako výčitku.
Keď sa ukáže svätosť a vystúpi na povrch ži-
vot Božích detí, v tej kráse je niečo nepoho-
dlné, čo vyžaduje zaujať postoj: buď sa ne-
chať vystaviť otázkam a otvoriť sa dobru, 
alebo odmietnuť to svetlo a zatvrdiť si srdce, 
dokonca až do opozície a zúrivého odporu 
(porov. Múd 2,14-15).
Je to zaujímavé, priťahuje to pozornosť vi-
dieť ako v prenasledovaniach mučeníkov 
prerastá nepriateľstvo až do zúrivosti. Stačí 
vidieť prenasledovania minulého storočia, v 
európskych diktatúrach: ako sa dospeje k 
zúrivosti proti kresťanom, proti kresťanské-
mu svedectvu a proti hrdinstvu kresťanov.
Ale toto ukazuje, že dráma prenasledovania 
je aj miestom oslobodenia z područia úspe-
chu, namyslenosti a kompromisov sveta. Z 
čoho sa raduje ten, ktorý je odmietnutý sve-
tom kvôli Kristovi? Raduje sa z toho, že na-
šiel niečo, čo zaváži viac než celý svet. «Veď 
čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a 
svojej duši by uškodil?» (Mk 8,36). Čo by z 
toho mal?
Je bolestné pripomenúť si, že v tejto chvíli je 
veľa kresťanov, ktorí trpia pod prenasledova-
niami v rôznych oblastiach sveta, a musíme 
dúfať a modliť sa, aby sa ich súženie čím skôr 
zastavilo. Sú toľkí: mučeníkov dneška je viac 
ako mučeníkov v prvých storočiach. Vyjad-
rime týmto bratom a sestrám našu blízkosť: 
sme jedným telom, a títo kresťania sú krvá-
cajúcou časťou Kristovho tela, ktorým je 
Cirkev.
Ale musíme tiež dávať pozor, aby sme nečí-
tali toto blahoslavenstvo v zmysle obetínstva 
(viktimizmu), sebaľutovania. V skutočnosti 
nie vždy je opovrhovanie zo strany ľudí pre-

nasledovaním: práve krátko za tým Ježiš ho-
vorí, že kresťania sú „soľou zeme“ a varuje 
pred nebezpečenstvom „straty jej chuti“, 
inak soľ «už nie je na nič, len ju vyhodiť von, 
aby ju ľudia pošliapali» (Mt 5,13).
Takže existuje aj opovrhovanie, ktoré je na-
šou vinou, keď stratíme chuť Krista a Evanje-
lia.
Treba byť vernými na pokornej ceste blaho-
slavenstiev, pretože tá vedie k tomu, že patrí-
me Kristovi, a nie svetu. Stojí za to spome-
núť cestu sv. Pavla: keď myslel, že je 
spravodlivým, bol v skutočnosti prenasledo-
vateľom, ale keď objavil, že je prenasledova-
teľom, stal sa človekom lásky, ktorý radostne 
čelil utrpeniam z prenasledovaní, ktoré zná-
šal (porov. Kol 1,24)
Vylúčenie a prenasledovanie, ak nám ich 
Boh udelí ako milosť, nás pripodobňujú 
ukrižovanému Kristovi, a pripájajúc nás k je-
ho umučeniu, sú prejavom nového života. 
Tento život je rovnaký ako Kristov, ktorý pre 
nás ľudí a pre našu spásu bol „opovrhnutý a 
ľuďmi odmietnutý“ (porov. Iz 53,3; Sk 8,30-
35). Prijatie jeho Ducha nás môže doviesť k 
tomu, že budeme mať v srdci toľko lásky, že 
ponúkneme život za svet bez robenia kom-
promisov s jeho klamstvami a prijmeme od-
mietnutie.
Kompromisy so svetom sú nebezpečen-
stvom: kresťan je stále pokúšaný robiť kom-
promisy so svetom, so duchom sveta. Toto 
– odmietanie kompromisov a kráčanie po 
ceste Ježiša Krista – je životom Nebeského 
kráľovstva, tou najväčšou radosťou, tým pra-
vým potešením.
A potom, v prenasledovaniach je vždy prí-
tomnosť Ježiša, ktorý nás sprevádza, prítom-
nosť Ježiša, ktorý nás utešuje a sila Ducha, 
ktorý nám pomáha napredovať. Nech nás 
neodradí, keď život v súlade s Evanjeliom 
priťahuje prenasledovanie zo strany ľudí: je 
tu Duch Svätý, ktorý nás podopiera na tejto 
ceste.

zdroj: vaticannews.va

pokračovanie z druhej strany
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 LITURGICKÝ PREHĽAD (22.6. – 28.6.) 

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

 

PO 

22.6. 

Sv. Jána Fišera, biskupa, 
a Tomáša Mórusa, 

mučeníkov 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 ž. Dávid 

18:30 † Katarína, Jakub, Irena 

Krížová Ves 17:30 † Dávid Laband 

UT 

23. 6. 

Utorok 12. týždňa 
v Cezročnom období 

Večerná sv. omša je 
z nasledujúcej slávnosti 

Spišská Belá 
6:30 † Margita a Ján Džugan 

18:30 ž. Daniela 

Strážky 17:00 ž. Ján, Andrej, František a Jozef 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 

ST 

24. 6. 

NARODENIE SV. JÁNA 
KRSTITEĽA 

Slávnosť 

Spišská Belá 
6:30 † Ján Juráško 

18:30 † Anna a Ján Gancarčík 

Krížová Ves 17:30 ž. Ján 

ŠT 
25. 6. 

Štvrtok 12. týždňa 
v Cezročnom období 

 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel 

18:30 ž. Ján 

Strážky 17:00 † Ján Suchanovský 

PIA 

26. 6. 

Piatok 12. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 
6:30 ž. Lucia a Branislav s rod. 

18:30 † Paulína a Štefan Šelep 

Krížová Ves 17:30 ž. Peter 

SO 

27. 6. 

Sv. Cyrila 
Alexandrijského, 

biskupa a učiteľa Cirkvi 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 ž. Ladislav s rod. 

18:30 † Jaroslav Čižik s rod. 

NE 

28. 6. 

TRINÁSTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Spišská Belá 

7:30 † Agnesa Tomaľová s rod. 

9:00 za veriacich 

10:30 † Anton 

16:00 ž. Ladislav Šoltés 

18:30 † Pavol, Štefan 

Strážky 9:00 † Žofia 

Krížová Ves 
10:00 ž. Peter a František s rod. 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

 

 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
ODVOLANIE DIŠPENZU OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH
Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia Konferencia biskupov Slovenska rozhodla o odvolaní 
všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohosluž-
bách k 17. júnu 2020. Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, 
ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku 
(napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). 
Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o kto-
rom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní bude Eucharistická pobožnosť o 15:00. 
2. Darovali na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámi darcovia 660 €. Všet-
kým darcom Pán Boh zaplať.

STRÁŽKY
1. Upratovanie kostola v Strážkach v sobotu 27. 6. prosíme tieto ženy:
Viera Devečková a Mária Pichnarčíková.

KRÍŽOVÁ VES
1. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 27. 6. prosíme tieto ženy:
Marta Geletková, č.d. 158,Lucia Šatalová , č.d. 242,Viera Ferenčáková, č.d. 3.
2. Prosíme ženy, ktoré upratujú, aby po každej sv. omši prišli vydenzifikovať lavice a kľučky 
na dverách kostola. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu.
3. Darovali na kostol: Bohuznámy 50€. Pán Boh zaplať.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes uzavrieme postupné prebera-
nie evanjeliových blahoslavenstiev. 

Ako sme počuli, v poslednom sa ohlasuje 
eschatologická radosť prenasledovaných pre 
spravodlivosť. V tomto blahoslavenstve sa 
ohlasuje rovnaké šťastie ako v tom prvom: 
Nebeské kráľovstvo patrí prenasledovaným 
rovnako ako chudobným v duchu. Takto ro-
zumieme, že sme pri závere jednotnej cesty 
spájajúcej všetky tie, o ktorých sa hovorilo 
predtým.
Chudoba v duchu, plač, tichosť, smäd po 
svätosti, milosrdenstvo, čistota srdca a skut-
ky pokoja môžu viesť k prenasledovaniu pre 
Krista, ale toto prenasledovanie je nakoniec 
príčinou radosti a veľkej odmeny v nebi. 
Cestička blahoslavenstiev je veľkonočným 

kráčaním, ktoré vedie od života podľa sveta 
k životu podľa Boha, od existencie vedenej 
telom – čiže egoizmom – k existencii vede-
nej Duchom.
Svet so svojimi idolmi, kompromismi a svo-
jimi prioritami nemôže schvaľovať tento typ 
existencie. „Hriešne štruktúry“ často vytvá-
rané ľudskou mentalitou, tak veľmi vzdiale-
né Duchu pravdy, ktorého svet nemôže pri-
jať (porov. Jn 17,17), nutne zavrhujú 
chudobu či tichosť alebo čistotu a vyhlasujú 
život podľa Evanjelia za omyl a za problém, 
teda za niečo, čoho sa treba strániť. Takto 
premýšľa svet: „Títo sú idealisti alebo fanati-
ci...“. Takto premýšľajú.
Ak svet žije v službe peniazom, ktokoľvek, 
kto by preukázal, že život sa môže naplniť v 

KATECHÉZA O BLAHOSLAVENSTVÁCH (9):
BLAHOSLAVENÍ PRENASLEDOVANÍ PRE SPRA

VODLIVOSŤ, LEBO ICH JE NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO

pokračovanie na zadnej strany


