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PANE, NAPĹŇAJ MOJE SRDCE
SVOJOU PRÍTOMNOSŤOU.

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podo-
benstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude po-

dobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy 
a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo ne-
rozumných a päť múdrych. Nerozumné si 
vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. 
Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.
Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo 
driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: 
‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘
Všetky panny sa prebudili a pripravovali si 
lampy.
Tu nerozumné panny povedali múdrym: 
‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy 
hasnú.‘
Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani 
nám ani vám málo, choďte radšej k predava-
čom a kúpte si!‘

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, 
čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a 
dvere sa zatvorili.
Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: 
‚Pane, Pane, otvor nám!‘
Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Ne-
poznám vás.‘
Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny“ 

(Mt 25, 1 – 13).

V čom sa môžem poučiť z tohto Evanjelia 
pre svoj život? Stretnutie so ženíchom - 
Kristom čaká aj mňa! Čas čakania symboli-
zuje môj život. Kristus – ženích, môže prísť 
hociktorú hodinu! Tá chvíľa, keď sa s ním 
stretnem zoči voči, chvíľa mojej smrti, môže 
byť blízko, ale možno je vzdialená...
Ak sa budem snažiť podobať múdrym pan-
nám, budem si denne „kontrolovať“, či 
mám dostatok oleja milostí, dobrým spy-
tovaním svedomia, prijímaním eucharistic-
kého Krista, modlitbou, čítaním Božieho 
slova, a šírením dobra, šľachetnosti, poko-
ja, štedrosti... Ježiš túži, aby som tieto „zá-
soby oleja“ mal neustále v sebe! Či už pra-
cujem, študujem, zabávam sa, ale aj pri 
odpočinku, spánku... 

Dnes si v Božej prítomnosti preskúmam, 
aké sú „zásoby“ môjho oleja. Pred Pánom 
pouvažujem, čo motivuje moje správanie, 
moje skutky. Hľadám vo všetkom, čo robím, 
Boha alebo seba? Keby ma Kristus povolal v 
tejto chvíli, našiel by ma bdieť s plnou náru-
čou dobrých skutkov?

zamyslenia+

vernosti s Otcom, totiž do Lásky, po ktorej smädí 
každá duša. Toto vychádza na povrch už od pr-
vých dní jeho verejného účinkovania.
Napríklad v jednu sobotu, mestečko Kafarnaum 
sa premieňa v „poľnú nemocnicu“: po západe 
slnka prinášajú k Ježišovi všetkých chorých a on 
ich uzdravuje. Avšak pred svitaním sa Ježiš vy-
tratí: utiahne sa na osamelé miesto a modlí sa. 
Šimon a ostatní ho hľadajú a keď ho nájdu, vra-
via mu: „Všetci ťa hľadajú!“ Čo odpovie Ježiš? 
„Musím ísť kázať do ostatných dedín; preto som 
prišiel“ (porov. Mk 1,35-38). Ježiš je vždy o nie-
čo ďalej, ďalej v modlitbe s Otcom i ďalej pri 
iných dedinách, iných horizontoch, kam treba 
ísť kázať, iných národoch.
Modlitba je tým kormidlom, ktoré vedie Ježišov 
kurz. To, čo určuje etapy jeho misie nie sú úspe-
chy, ani súhlasná odozva, ani tá lákavá veta „všet-
ci ťa hľadajú“. To, čo vytyčuje Ježišovo kráčanie 
je cesta menej pohodlná, ktorá však poslúcha 
vnuknutia Otca, ktorým Ježiš načúva a ktoré pri-
jíma vo svojej modlitbe osamote.
Katechizmus hovorí: «Keď sa Ježiš modlí, už 
tým nás učí modliť sa» (č. 2607). Preto z Ježi-
šovho príkladu môžeme vyťažiť niektoré cha-
rakteristiky kresťanskej modlitby.
V prvom rade jej patrí prvenstvo: je prvou túž-
bou dňa, niečím, čo sa koná na úsvite, prv než sa 
svet prebudí. Ona prinavracia dušu tomu, čo by 
inak zostalo bez dychu. Deň prežitý bez modlit-
by sa vydáva nebezpečenstvu, že sa premení na 
otravné alebo otupné prežívanie: všetko, čo sa 
nám prihodí, sa môže pre nás zmeniť na zle zná-
šaný a slepý údel. Ježiš naopak vychováva k po-
slušnosti voči realite, a teda k načúvaniu.
Modlitba je v prvom rade načúvanie a stretnutie 
sa s Bohom. Každodenné problémy sa teda ne-
stanú prekážkami, ale výzvami samotného Boha 
načúvať a stretnúť sa s tým, koho máme pred se-
bou. Skúšky života sa tak menia na príležitosti k 
rastu vo viere a láske. Každodenná cesta vrátane 
námah získava perspektívu „povolania“. Modlit-
ba má moc premeniť v živote na dobro to, čo by 
inak bolo odsúdením; modlitba má moc otvoriť 
veľký obzor mysli a rozšíriť srdce. Na druhom 

mieste je modlitba umením, ktoré sa má prakti-
zovať s vytrvalosťou. Sám Ježiš nám hovorí: 
klopte, klopte, klopte. Všetci sme schopní príle-
žitostných modlitieb, ktoré sa rodia z emócie da-
ného okamihu; ale Ježiš nás učí inému typu 
modlitby: takej, ktorá pozná disciplínu, cvik, a 
berie sa ako životné pravidlo. Vytrvalá modlitba 
prináša postupnú premenu, robí nás silnými v 
čase súženia, dáva milosť opory od Toho, ktorý 
nás miluje a vždy chráni.
Ďalšou charakteristikou Ježišovej modlitby je 
samota. Kto sa modlí, neuniká zo sveta, ale dáva 
prednosť odľahlým miestam. Tam, v tichu, sa 
môžu vynoriť mnohé hlasy, ktoré skrývame vo 
vnútri: potláčané túžby, pravdy, ktoré zanovito 
udúšame a podobne. A predovšetkým, v tichos-
ti hovorí Boh. Každý človek potrebuje priestor 
pre seba samého, kde môže kultivovať svoj vlast-
ný vnútorný život, kde činy nachádzajú zmysel. 
Bez vnútorného života sa stávame povrchnými, 
podráždenými, úzkostlivými –  ako nás úzkosť 
zraňuje! Preto musíme prichádzať k modlitbe; 
bez vnútorného života unikáme z reality a uni-
káme aj sami pred sebou, sme mužmi a ženami 
stále na úteku.
Napokon je Ježišova modlitba miestom, kde sa 
chápe, že všetko pochádza od Boha a k nemu sa 
aj vracia. My ľudské bytosti sa niekedy nazdáva-
me, že sme pánmi všetkého, alebo naopak stratí-
me všetku úctu k sebe samým, prechádzame z 
jednej strany na druhú. Modlitba nám pomáha 
znovu nájsť správny rozmer, vo vzťahu s Bohom, 
naším Otcom, a so všetkým stvorením.
A nakoniec, Ježišova modlitba je odovzdať sa do 
rúk Otca, ako Ježiš v tej úzkosti v Olivovej záhrade: 
„Otče, ak je to možné..., ale nech sa stane tvoja vôľa“. 
Odovzdanie sa do rúk Otca. Keď sme rozrušení, 
trochu znepokojení, je krásne, že Duch Svätý nás 
premieňa zvnútra a vedie nás k tejto odovzdanosti 
do rúk Otca: „Otče, nech sa stane  tvoja vôľa“.
Drahí bratia a sestry, nanovo objavme v evanje-
liu Ježiša Krista ako učiteľa modlitby, a vstúpme 
do jeho školy. Ubezpečujem vás, že nájdeme ra-
dosť a pokoj.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)
zdroj: vaticannews.va

pokračovanie z druhej stran
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 LITURGICKÝ PREHĽAD (9.11.– 15.11.) 

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

 

PO 

9. 11. 

Výročie posviacky 
Lateránskej baziliky 

Sviatok 

Spišská Belá 
6:30 ž. Juraj 

18:30 † z rod. Justovej 

Krížová Ves 17:30 † Katarína, František, Katarína, 
Michal s rod. 

UT 

10. 11. 

Sv. Leva Veľkého, 
pápeža a učiteľa Cirkvi 

Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Ján a Helena Laurenčík 

Strážky 17:00 † Jozef, Mária, Alžbeta 

ST 

11. 11. 

SV. MARTINA Z TOURS, 
biskupa, hlavného 

patróna Spišskej diecézy 
Sviatok 

Spišská Belá 
6:30 ž. Dominik (z nedele) 

18:30 ž. Alojz a Anna s rod.   

Krížová Ves 17:30 ž. Slavomír 

ŠT 
12. 11. 

Sv. Jozafáta,  
biskupa a mučeníka 

Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 † Mária a Ján s rod. (z nedele) 

18:30 ž. Helena a Gabriela 

Strážky 17:00 ž. Jaroslav, Miroslav (50 rokov) 

PIA 

13. 11. 

Piatok 32. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 
6:30 † Ružena 

18:30 † Anton a Margita 

Krížová Ves 17:30 † Žofia, Martin, Rudolf 

SO 

14. 11. 

Panny Márie v sobotu 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 † Július s rod.  

18:30 ž. Bohuznáma rodina 

Strážky 18:00 ž. Brigita  

NE 

15. 11. 

 
TRIDSIATA TRETIA 

NEDEĽA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

4. svetový deň chudobných 
 

Spišská Belá 
9:00 † Stanislav Skribčák 

10:30 za veriacich 

Krížová Ves 10:00 † Ján, František, Katarína 

 

 

 

 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Na budúcu nedeľu (15.11) si pripomíname 4. SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH. Ten-
to deň ustanovil pápež František apoštolským listom Misericordia et misera v roku 2016. Celé 
kresťanské spoločenstvo pozval podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôs-
tojnosť je pošliapavaná. 
2. Na budúcu nedeľu (15.11) sa koná zbierka na kňazský seminár, ktorá sa v tomto roku 
presunula z Nedele Dobrého pastiera. Nakoľko nie je možná zbierka v kostoloch, prosíme 
vás o podporu nášho kňazského seminára poukázaním vášho finančného daru na nasle-
dujúce číslo účtu:
IBAN: SK52 0900 0000 0001 0138 0460,  Variabilný symbol: 412 050 925

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 pohrebu Jozefa Kolejáka 100€, na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bo-
huznámy darca 50 €. 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. om-
šiach, v termíne a čase uvedenom v rozpise bohoslužieb.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ: 
Michal Krempaský, syn rodičov Františka a Aleny r. Kovalčíkovej, bývajúci v Krížovej Vsi a 

Alena Lopušeková, dcéra rodičov Jozefa a Aleny r. Ovčárovej, bývajúca v Gánovciach
ohlasujú sa po druhýkrát.

JEŽIŠ, UČITEĽ MODLITBY

Počas svojho verejného života Ježiš neustá-
le odkazuje na silu modlitby. Evanjeliá 
nám to ukazujú, keď sa uťahuje na odľahlé 

miesta, aby sa modlil. Ide o stručné a diskrétne 
opisy, ktoré nám umožňujú iba si predstaviť tie 
modlitbové dialógy. Jasne však svedčia o tom, že 
ani v čase najväčšieho venovania sa chudobným 
a chorým Ježiš nikdy nezanedbával svoj dôver-
ný rozhovor s Otcom. Čím viac bol ponorený 
do potrieb ľudí, tým viac cítil potrebu odpočin-
ku v spoločenstve Trojice, návratu k Otcovi a 
Duchu Svätému.
V Ježišovom živote je teda jedno tajomstvo, ukry-
té pred ľudskými očami, ktoré predstavuje opor-
ný bod všetkého. Ježišova modlitba je tajomná 
realita, z ktorej tušíme len niečo, ale ktorá nám 
umožňuje vnímať celú jeho misiu v správnej per-
spektíve. V tých hodinách osamote – pred svita-
ním alebo v noci –, sa Ježiš ponára do svojej dô-

pokračovanie na zadnej strane


