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Farská
Rodina
PANE, POMÔŽ MI ROZMNOŽOVAŤ

TALENTY, A NIE ICH UKRÝVAŤ.
Ježiš povedal svojim učeníkom toto podo-
benstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Za-
volal si sluhov a zveril im svoj majetok: jed-
nému dal päť talentov, druhému dva a 
ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schop-
ností, a odcestoval.
Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obcho-
doval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj 
ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, 
čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze 
svojho pána ukryl.
Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a za-
čal s nimi účtovať.
Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, prinie-
sol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť 
talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť 
som získal.‘
Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a 
verný sluha; bol si verný nad málom, usta-
novím ťa nad mnohým: vojdi do radosti 
svojho pána.‘
Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vra-
vel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, 
získal som ďalšie dva.‘
Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a 
verný sluha; bol si verný nad málom, usta-
novím ťa nad mnohým: vojdi do radosti 
svojho pána.‘
Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a 
hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, 
kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál 
som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v 
zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘
Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! 
Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, 
kde som nerozsýpal? Mal si teda moje pe-
niaze dať peňazomencom a ja by som si bol 

po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. 
Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má 
desať talentov.
Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude 
mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj 
to, čo má.
A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; 
tam bude plač a škrípanie zubami‘“

(Mt 25, 14 – 30).

V podobenstve o talentoch mi Ježiš hovorí 
veľmi dôležitú vec. A to, že môj život na tejto 
zemi je časom, ktorý mám od Pána na určitú 
dobu v prenájme. Mal by sme ho tak prežiť, 
aby som si ním získal večný život v nebi.
Som ako tí sluhovia z Evanjelia, ktorí dostali 
od svojho pána talenty, aby ich rozmnožovali. 
Talenty, ktoré som dostal ja, sú moje schop-
nosti, môj rozum, moja schopnosť milovať 
iných a urobiť mnohých šťastnými, ale aj mo-
je materiálne dobrá, ktorými ma Boh denne 
zahŕňa. Odcestovanie pána je vlastne vyjadre-
nie dĺžky života tu na zemi. Pánov nečakaný 
návrat je naznačením smrti a účtovanie je 
mojím osobným súdom. Teda tu na zemi 
som iba správca, ktorému sa zveril majetok, 
talenty, dary a schopnosti. Počas života ich 
mám rozmnožovať, aby som sa stával dob-
rým a verným; tým, ktorý robí všetko, čo Boh 
od neho chce. Dobre využitý čas doma, usi-
lovnosť v štúdiu, dôslednosť v zadaných úlo-
hách, strata môjho egoizmu, otvorená náruč 
voči tým, ktorí ma potrebujú, to sú skutky, za 
ktoré ma raz Pán určite odmení.
S ktorým sluhom z podobenstva som sa naj-
viac stotožnil?

Zamyslenia+

začatím svojho poslania Ježiš stavia na čelo 
kajúceho ľudu, ako ujímajúci sa úlohy prelo-
miť priechod, cez ktorý následne po ňom my 
všetci musíme mať odvahou prejsť. Tá cesta, 
to kráčanie, je však náročné; no on ide, otvá-
rajúc cestu.
Katechizmus katolíckej cirkvi vysvetľuje, že 
toto je novosť v plnosti času. Hovorí: «Sy-
novskú modlitbu, ktorú Otec očakával od 
svojich detí, sa konečne modlí sám jeho jed-
norodený Syn vo svojej ľudskej prirodzenosti 
s ľuďmi a pre ľudí» (KKC, 2599). Ježiš sa 
modlí s nami. Toto si zapíšme do hlavy i do 
srdca: Ježiš sa modlí s nami.
V ten deň, na brehoch rieky Jordán, je teda 
celé ľudstvo so svojimi nevyslovenými 
prahnúcimi túžbami modlitby. Je tu predo-
všetkým ľud hriešnikov: tí, ktorí si mysleli, 
že nemôžu byť Bohom milovaní, tí, ktorí sa 
neodvažovali prekročiť prah chrámu, tí, 
ktorí sa nemodlili, pretože sa necítili byť 
hodní. Ježiš prišiel pre všetkých, aj pre nich, 
a začína presne tým, že sa k nim pripája, 
stavia sa do čela.
Najmä Lukášovo evanjelium zvýrazňuje at-
mosféru modlitby, v ktorej sa udial Ježišov 
krst: «Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď 
bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa 
nebo» (Lk 3,21). Modliac sa Ježiš otvára 
bránu nebies a z toho prielomu zostúpi Du-
ch Svätý.
A z výšky hlas oznamuje úžasnú pravdu: 
«Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľú-
benie» (v. 22).
Táto jednoduchá veta ukrýva nesmierny po-
klad: dáva pochopiť niečo z Ježišovho tajom-
stva a jeho srdca vždy obráteného k Otcovi. 
Vo víre života a sveta, ktorý ho príde odsúdiť, 
aj v tých najtvrdších a najsmutnejších preží-
vaniach, ktoré bude musieť znášať, aj keď za-
kúša chvíle, keď nemá kam hlavu skloniť (po-
rov. Mt 8,20), a tiež keď sa okolo neho 
rozpúta nenávisť a prenasledovanie, Ježiš nie 
je nikdy bez útočiska, kde spočinúť: prebýva 
večne v Otcovi.

Hľa jedinečná veľkosť Ježišovej modlitby: 
Duch Svätý sa zmocňuje jeho osoby a hlas 
Otca dosvedčuje, že je milovaný, Syn, v kto-
rom sa On naplno odzrkadľuje.
Táto Ježišova modlitba, ktorá je na brehu rie-
ky Jordán úplne osobná – a taká bude po celý 
jeho pozemský život –, sa na Turíce skrze mi-
losť stane modlitbou všetkých pokrstených v 
Kristovi. On sám získal tento dar pre nás, a 
pozýva nás modliť sa tak, ako sa modlil on.
Preto, ak sa pri modlitbe v niektorý večer cíti-
me slabí a prázdni, ak sa nám zdá, že život bol 
úplne zbytočný, musíme v tom okamihu pro-
siť, aby sa Ježišova modlitba stala aj našou. „Ja 
sa dnes nedokážem modliť, neviem čo robiť: 
necítim sa na to, som nehodný, nehodná.“ V 
tej chvíli sa treba zveriť Ježišovi, aby sa modlil 
za nás. On sa v tej chvíli pred Otcom modlí za 
nás, je orodovníkom; ukazuje Otcovi svoje 
rany, kvôli nám. Spoľahnime sa na to!
Ak dôverujeme, potom budeme počuť hlas z 
neba, hlasnejší než ten, ktorý stúpa zo spodín 
nás samých, a budeme počuť tento hlas šep-
kať slová nehy: „Ty si Bohom milovaný, si je-
ho dieťa, si radosťou nebeského Otca.“ Presne 
pre nás, pre každého z nás sa ozýva Otcovo 
slovo: aj keby sme boli zavrhnutí od všetkých, 
hriešnici najhoršieho druhu. Ježiš nezostúpil 
do vôd Jordánu pre seba, ale pre nás všetkých.
Bol to celý Boží ľud, čo prichádzal k Jordánu, 
aby sa modlil, aby žiadal odpustenie, aby sa 
dal kajúcne pokrstiť. A ako hovorí onen teo-
lóg, prichádzali k Jordánu „s obnaženou du-
šou a bosými nohami“. Toto je pokora. Mod-
litba si žiada pokoru.

Otvoril nebesia tak, ako Mojžiš otvoril vody 
Červeného mora, aby sme všetci mohli prejsť 
za ním. Ježiš nám dal svoju vlastnú modlitbu, 
ktorou je jeho dialóg lásky s Otcom. Dal nám 
ho ako semiačko Trojice, ktoré sa chce uchy-
tiť v našich srdciach. Privítajme ho! Prijmime 
tento dar, dar modlitby. Vždy s Ním. A ne-
schybíme.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

pokračovanie z druhej stran
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 LITURGICKÝ PREHĽAD (16.11.– 22.11.) 

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

PO 

16. 11. 

Pondelok 33. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Albín, Janka 

Krížová Ves 17:30 ž. Ján Fedor  

UT 

17. 11. 

Sv. Alžbety Uhorskej, 
rehoľníčky 
Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Ján, Paulína, Mária 

Strážky 17:00 ž. Anna s rod.  

Krížová Ves 17:30  sv. omša v pastoračnom centre 

ST 

18. 11. 

Výročie posviacky 
bazilík sv. Petra a Pavla, 

apoštolov 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta  

18:30 † Jozef  

Krížová Ves 17:30 ž. Monika a Dávid  

ŠT 
19. 11. 

Štvrtok 33. týždňa 
v Cezročnom období  

Spišská Belá 
6:30 † biskup Štefan Sečka 

18:30 † Alžbeta a Jozef s rod. 

Strážky 17:00 † Mária, František, Mária, Ján  

PIA 

20. 11. 

Piatok 33. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 
6:30 † Mária, Anna, Karolína 

18:30 † Žofia, Jozef, Kazimír, Rudolf 

Krížová Ves 17:30 † Mária, Michal, Jozef, Stanislav 
(úmysel z 3.11.) 

SO 

21. 11. 

Obetovanie Panny Márie 
Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 † Vojtech a Júlia 

18:30 † František, Katarína, Ján 

Strážky 17:00 Na úmysel celebranta 

Krížová Ves 17:30 † Mária, Daniel, Alojz  
(úmysel z 5.11) 

NE 

22. 11. 

 
TRIDSIATA ŠTVRTÁ 

NEDEĽA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

 
KRISTA KRÁĽA 

 

Spišská Belá 

7:30  † Ján, Katarína, Mária 

9:00 † Pavol, Alžbeta Kraus 

10:30 za veriacich 

16:00 na úmysel celebranta 

18:30 † Ján, Helena, Anton 

Strážky 9:00  † rod. Bekešová a Pavličková 

Krížová Ves 
10:00 ž. Ľudmila a Vlasta  

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Od pondelka (16.11) je dovolené sláviť verejné bohoslužby, pričom počet účastníkov 
bohoslužieb má byť max. 50% z celkovej kapacity kostola. V platnosti ostáva všeobecný 
dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách, ako aj výzva pre seniorov, chronicky chorých, a 
všetky rizikové skupiny, aby s návštevami bohoslužieb ešte počkali. Naďalej ostávajú v platnos-
ti prísne hygienické pravidlá, ktoré sa musia bezpodmienečne dodržiavať (dezinfekcia rúk, 
prekrytie horných dýchacích ciest, sv. prijímanie na ruku, šachovnicové sedenie). Prosíme, aby 
ste obsadzovali nielen miesta vzadu pod chórom, ale aj vpredu pred oltárom.  
2. Pripomíname, že naďalej platí možnosť získania odpustkov pre duše v očistci so zme-
nou v dôsledku pandémie COVID-19, tak ako to bolo uvedené vo Farskej rodine 45/2020.
3. Môžete tiež využiť možnosť sledovať živé prenosy sv. omší a pobožností z nášho far-
ského kostola cez youtubový kanál.
SPIŠSKÁ BELÁ
1. V piatok bude večerná sv. omša za účasti detí.
2. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať cez týždeň pol hodiny pred každou sv. omšou.
3. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v piatok 20. 11. po večernej sv. omši prosíme skupinu č. 24.
4. Darovali: z pohrebu Jozefa Kovalčíka 100€, z pohrebu Albína Pitoňáka 50€, na rekon-
štrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámy darca 100€ . Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. O upratovanie kostola v sobotu 21.11.2020 prosíme tieto ženy: Helena Kromková a Oľga Žideková.
KRÍŽOVÁ VES
1. V stredu bude sv. omša za účasti detí.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 21.11.2020, prosíme tieto ženy:
Mária Fedorová, č.d. 104, Monika Fedorová, č.d. 105, Anna Romaňáková, č.d. 106.

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 tretíkrát.

JEŽIŠ, MUŽ MODLITBY
Ježiš sa modlieval. Začiatok jeho verejnej mi-
sie sa odohráva pri krste v rieke Jordán. Evan-
jelisti sa zhodujú v tom, že tejto udalosti pri-
pisujú zásadný význam. Rozprávajú, ako sa 
všetci ľudia zhromaždili v modlitbe, a špecifi-
kujú, že toto zhromaždenie malo jasný kajúc-
ny charakter (porov. Mk 1,5; Mt 3,8). Ľud 
išiel za Jánom, aby sa dal pokrstiť na odpuste-
nie hriechov: je tu kajúci charakter, obrátenie.
Prvý verejný skutok Ježiša je teda účasť na 
hromadnej modlitbe ľudu - modlitbe ľudu, 
ktorý sa dáva pokrstiť, kajúcej modlitbe, kde 
sa všetci uznávali za hriešnikov. Preto by chcel 
Ján Krstiteľ oponovať, a hovorí: «Ja by som sa 
mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku 
mne?» (Mt 3,14). Krstiteľ chápe, kto je Ježiš. 
Ale Ježiš nástojí: jeho skutok je uposlúchnu-
tím vôle Otca (v. 15), aktom solidarity s na-
šim ľudským postavením.

Ježiš sa modlí s hriešnikmi Božieho ľudu. To-
to si zapamätajme: Ježiš je Spravodlivý, nie je 
hriešnik. Ale chcel zostúpiť až k nám, hriešni-
kom, a modlí sa s nami, a keď sa my modlíme, 
on je s nami v modlitbe; je s nami, pretože je 
v nebi a modlí sa za nás. Ježiš sa stále modlí so 
svojím ľudom, vždy sa modlí s nami: vždy.
Nikdy sa nemodlíme sami, vždy sa modlíme 
s Ježišom. Nezostáva na opačnom brehu rie-
ky – „Ja som spravodlivý, vy hriešnici“ –, aby 
zvýraznil svoju rozdielnosť a vzdialenosť od 
neposlušného ľudu, ale namočí svoje nohy do 
tej istej očisťujúcej vody. Zaujíma pozíciu ako 
hriešnik. A toto je veľkosť Boha, ktorý poslal 
svojho Syna, ktorý sa zriekol seba samého a 
javil sa ako hriešnik.
Ježiš nie je nejakým vzdialeným Bohom, a ne-
môže ním byť. Vtelenie to zjavilo plným a 
ľudsky nemysliteľným spôsobom. Takto sa 

pokračovanie na zadnej strane


