pokračovanie z druhej strany
čenstvo. Všetci sme však špecialisti v kladení
na kríž druhých, len aby sme zachránili seba
samých. Ježiš, naopak, sa necháva priklincovať, aby nás naučil nehádzať zlo na tých
druhých.
Tí náboženskí vodcovia ho obviňujú práve
kvôli iným: «Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť!» (v. 31). Poznali Ježiša, pamätali si uzdravenia a oslobodenia, ktoré vykonal, a robia zlomyseľné spojenie: podsúvajú, že
zachrániť druhých, pomôcť druhým neprináša
žiadne dobro; on, ktorý sa tak obetoval pre
druhých, stráca seba samého!
Obvinenie je výsmešné a je zaodeté do náboženských termínov, používajúc dvakrát sloveso zachrániť. Avšak „evanjelium“ typu zachráň sám seba nie je Evanjeliom spásy. Je
tým najfalošnejším apokryfným evanjeliom,
ktoré kladie kríže na druhých. Pravé Evanjelium naopak berie na seba kríže druhých.
Zachráň sám seba. Nakoniec, aj tí, čo boli
ukrižovaní s Ježišom, sa pripájajú k atmosfére
vyzývavosti proti nemu. Aké ľahké je kritizovať, hovoriť proti, vidieť zlo v druhých a nie v
sebe samých, až napokon zhadzujeme viny
na tých najslabších a vyradených na okraj!
Ale prečo sa tí ukrižovaní púšťajú do Ježiša?
Pretože ich neskladá z kríža. Hovoria mu:
«Zachráň seba i nás!» (Lk 23,39). Hľadajú
Ježiša kvôli vyriešeniu svojich problémov.
Boh však neprichádza ani tak pre to, aby nás
oslobodil od problémov, ktoré sa vždy znovuobjavujú, ale aby nás zachránil od skutočného problému, ktorým je nedostatok lásky.
Toto je tá hlboká príčina našich osobných,
spoločenských, medzinárodných, ekologických ziel. Myslieť čisto na seba je otcom všetkých ziel.
Jeden zo zločincov však pozoruje Ježiša a vidí
v ňom tichú lásku. A získava raj tým, že urobí
jedinú vec: prenesie pozornosť zo seba samého k Ježišovi, zo seba k tomu, ktorý bol po
jeho boku (porov. v. 42).
Drahí bratia a sestry, na Kalvárii došlo k veľkému duelu medzi Bohom, ktorý nás prišiel

zachrániť a človekom, ktorý chce zachrániť
seba samého; medzi vierou v Boha a uctievaním seba; medzi človekom, ktorý obviňuje a Bohom, ktorý ospravedlňuje. A prišlo
víťazstvo Boha, jeho milosrdenstvo zostúpilo na svet. Z kríža vyvrelo odpustenie, opäť
sa zrodilo bratstvo: «Kríž nás robí bratmi»
(Benedikt XVI., Slová na konci Via crucis,
21. marec 2008). Ježišove ramená, roztvorené na kríži, naznačujú ten obrat, pretože
Boh neukazuje prstom proti niekomu,
ale každého objíma. Pretože jedine láska
zaháša nenávisť, jedine láska úplne víťazí
nad nespravodlivosťou. Jedine láska robí
miesto pre druhého. Jedine láska je cesta k
plnej jednote medzi nami.
Hľaďme na ukrižovaného Boha. A vyprosujme si od ukrižovaného Boha milosť, aby sme
boli jednotnejší, bratskejší. A keď sme pokúšaní nasledovať logiky sveta, pamätajme na
Ježišove slová: «Kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa
a pre evanjelium, zachráni si ho» (Mk 8,35).
To, čo je v ľudských očiach stratou, je pre nás
záchranou. Učme sa od Pána, ktorý nás zachránil zriekajúc sa seba samého (porov. Flp
2,7), stávajúc sa druhým: z Boha človekom, z
ducha telom, z kráľa sluhom. Pozýva aj nás,
aby sme sa „stávali druhými“, aby sme šli v
ústrety k druhým.
Čím viac budeme napojení na Pána Ježiša,
tým viac budeme otvorení a „univerzálni“,
pretože sa budeme cítiť zodpovední za
druhých. A ten druhý bude cestou k záchrane
nás samých: každý druhý, každý človek, akýkoľvek je jeho príbeh a jeho vyznanie. Počínajúc chudobnými, tými, ktorí sú Kristovi najviac
podobní. Veľký konštantínopolský arcibiskup
sv. Ján Zlatoústy napísal, že «ak by nebolo
chudobných, naša spása by bola z väčšej časti
nabúraná» (O Druhom liste Korinťanom,
XVII, 2). Pán nech nám pomáha kráčať spoločne po ceste bratstva, aby sme boli hodnovernými svedkami živého Boha.“
(Preklad: SRVR, Zuzana Klimanová)
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PANE, NAUČ MA MILOVAŤ OPRAVDIVOU
A OBETAVOU LÁSKOU.

Druhé je mu podobné: Milovať budeš
svojho blížneho ako seba samého!
Na týchto dvoch prikázaniach spočíva
celý Zákon i Proroci“
(Mt 22, 34 – 40).

K

eď sa farizeji dopočuli, že Ježiš
umlčal saducejov, zišli sa a jeden
z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“
On mu povedal: „Milovať budeš Pána,
svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.

Ježišove slová o láske k Bohu sú prijateľné pre väčšinu veriacich ľudí. Pri myšlienke na to, koľko milosti a požehnania
denne dostávame od nášho Boha, milovať ho úprimnou láskou problémom nie
je. Problém je prijať skôr druhú časť prikázania lásky: Milovať budeš svojho
blížneho ako seba samého! Tu sa rady
veriacich dosť preriedia.
Ako tieto slová vnímam ja? Beriem Ježišove slová ako pozvanie k láske alebo
prejdú jedným uchom dnu a druhým
von a vôbec nezasiahnu moje srdce?
Láska, o ktorej Ježiš hovorí, sa nedá kúpiť v obchodoch. Nevážia ju na deká či
kilá, ona sa dá žiť iba vo vzťahoch. Boh
mi dal srdce, ktoré je schopné milovať
ho nadovšetko a ľudí, ktorých stretávam
ako seba samého. Každodenný život
svedčí o tom, že to nie je ľahká záležitosť. Ale k tomu, čo Boh odo mňa žiada,
dáva potrebné milosti a silu. Keď vidí čo
i len najmenšiu moju snahu milovať,
obetovať sa, odpúšťať, zabúdať, potláčať
svoje sebectvo, krotiť pýchu, dávať sa
k dispozícií iným, určite ma povedie aj
cez tie najťažšie vzťahy a dá mi silu milovať aj tých, ktorí mi veľmi ublížili. Verím tomu?
Zamyslenia+

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje
slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020,
sa na dané obdobie POZASTAVUJE VEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB.
Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva
a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel (1 osoba na 15
štvorcových metrov vo vnútri; vonku je potrebné dodržiavať dvojmetrové rozostupy).
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Úmysly sv. omší, ktoré sú zapísané na nasledujúci týždeň, odslúžime pri súkromných sv. omšiach, v termíne a čase uvedenom v rozpise bohoslužieb.
2. Darovali: z krstu Branka Bartkovského 25€, z krstu Sone Šmindákovej 50€, nonovomanželia Peter a Romana 100€, novomanželia Branislav a Júlia Barbora 100€, z pohrebu Dariny
Suchanovskej 100€, na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznáma darkyňa 500€,
Bohuznámi darcovia 250 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Úmysly sv. omší, ktoré sú zapísané na nasledujúci týždeň, odslúžime pri súkromných sv. omšiach, v termíne a čase uvedenom v rozpise bohoslužieb.
KRÍŽOVÁ VES
1. Úmysly sv. omší, ktoré sú zapísané na nasledujúci týždeň, odslúžime pri súkromných sv. omšiach, v termíne a čase uvedenom v rozpise bohoslužieb.

HOMÍLIA PÁPEŽA FRANTIŠKA:
„NIKTO SA NEZACHRÁNI SÁM“
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Spoločne sa modliť je darom. Ďakujem a s
láskou zdravím vás všetkých, osobitne Jeho
Svätosť ekumenického patriarchu, môjho
brata Bartolomeja a drahého biskupa Heinricha, predsedu Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku. Žiaľ najdôstojnejší arcibiskup Canterbury Justin nemohol prísť kvôli pandémii.
Úryvok o Pánovom utrpení, ktorý sme si vypočuli, sa odohráva tesne pred Ježišovou smrťou a hovorí o pokušení, ktoré dolieha naňho,
vysileného na kríži. Zatiaľ čo zažíva vrcholný
moment bolesti i lásky, mnohí bez zľutovania
naňho dorážajú a opakujú ako refrén: «Zachráň sám seba!» (Mk 15,30). Je to kľúčové
pokušenie, ktoré číha na každého, aj na nás
kresťanov: pokušenie myslieť len na záchranu
seba samých alebo vlastnej skupiny, mať v hlave jedine vlastné problémy a svoje záujmy, zatiaľ čo na všetkom ostatnom nezáleží. Je to
pud veľmi ľudský, avšak zlý, a je to definitívna
výzva pre ukrižovaného Boha.
Zachráň sám seba. Hovoria tak ako prví «tí,
čo šli okolo» (v. 29).
Boli to bežní ľudia, ktorí počuli Ježiša hovoriť a konať zázraky. Teraz mu hovoria: «Za-

chráň sám seba, zostúp z kríža!». Nemali
súcit, ale túžbu po zázrakoch, chceli ho vidieť zostúpiť z kríža. Možno aj my by sme
niekedy dali prednosť akémusi veľkolepému
bohu pred tým súcitným, bohu mocnému v
očiach sveta, ktorý sa presadzuje so silou a
rozpráši tých, čo nám chcú zle. Toto však nie
je Boh, je to naše ja.
Koľkokrát chceme boha podľa našej miery,
namiesto toho, aby sme sa my stávali podľa
miery Boha; chceme boha ako my, namiesto
toho, aby sme sa my stávali takými ako on!
Takto však pred klaňaním sa Bohu uprednostňujeme kult seba samých. Je to kult, ktorý rastie a živí sa ľahostajnosťou voči druhým.
V skutočnosti tých okoloidúcich Ježiš zaujímal jedine pre to, aby uspokojil ich túžby.
Zredukovaný na akýsi odpad na kríži však už
viac nevzbudzuje záujem. Bol pred ich očami,
avšak ďaleko od ich srdca. Ľahostajnosť ich
držala vzdialených od skutočnej tváre Boha.
Zachráň sám seba. V druhej časti prichádzajú
veľkňazi a zákonníci. Boli to tí, čo Ježiša odsúdili preto, že pre nich predstavoval nebezpepokračovanie na zadnej strane

LITURGICKÝ PREHĽAD (26.10.–1.11.)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá

PO
26. 10.

UT
27. 10.

ST
28. 10.

ŠT
29. 10.

Pondelok 30. týždňa
v Cezročnom období

Spišská Belá
Krížová Ves

Utorok 30. týždňa
v Cezročnom období

Spišská Belá
Strážky

Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov
Sviatok

Spišská Belá

Štvrtok 30. týždňa
v Cezročnom období

Spišská Belá

Krížová Ves

Strážky
PIA
30. 10.

SO
31. 10.

NE
1. 11.

Piatok 30. týždňa
v Cezročnom období

Spišská Belá
Krížová Ves

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

Spišská Belá
Strážky

VŠETKÝCH SVÄTÝCH
Slávnosť

Spišská Belá
Krížová Ves

6:30

† Lýdia, Peter Mucha (z nedele)

18:30

† Ondrej, Mária, Ján

17:30

ž. Miroslav

6:30

ž. Michal (50 rokov - z nedele)

18:30

ž. Marcel Slodičák (50 rokov)

17:00

† Mária a Jozef

6:30

Vincent, Helena, Dušan (z nedele)

18:30

† z rod. Marhefkovej

17:30

† Paulína s rod.

6:30

na úmysel celebranta

18:30

† Mária a Ladislav Pohorelský

17:00

ž. Klára

6:30

† Ján a Miroslav

18:30

† Ján, Júlia, Tibor

17:30

† Matej a Mária Grainda

6:30

† Štefan, Zuzana, Andrej, Anna

18:30

ž. Gabriela s rod.

18:00

† František a Katarína

9:00

ž. Daniel s rod.

10:30

za veriacich

10:00

ž. kňazi našej farnosti
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