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PANE JEŽIŠU, TÚŽIM, ABY SI BOL MOJÍM 
KRÁĽOM UŽ DNES.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde 
Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci 

anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa 
pred ním zhromaždia všetky národy a on 
oddelí jedných od druhých, ako pastier od-
deľuje ovce od capov. Ovce si postaví spra-
va a capov zľava.
Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho 
pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, za-
ujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás priprave-
né od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný 
a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste 
mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; 
bol som nahý a priodeli ste ma; bol som 
chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení 
a prišli ste ku mne.‘
Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a ke-
dy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme 
ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy 
sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme 
ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy 
sme ťa videli chorého alebo vo väzení a pri-
šli sme k tebe?‘
Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čo-
koľvek ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili.‘
Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte 
odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, kto-
rý je pripravený diablovi a jeho anjelom! 
Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; 
bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol 
som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som 
nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a 
vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘
Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme 
ťa videli hladného alebo smädného, alebo 

ako pocestného, alebo nahého, alebo cho-
rého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ 
Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: 
Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto 
najmenších, ani mne ste to neurobili.‘
A pôjdu títo do večného trápenia, kým 
spravodliví do večného života“ 

(Mt 25, 31 – 46).

Dnes slávime sviatok Krista Kráľa. Obraz 
kráľov a vladárov tohto sveta sa úplne líši 
od obrazu Krista Kráľa, môjho Pána a Bo-
ha! Žiadne luxusné paláce, ani osobní 
strážcovia či bohaté oblečenie. Nemá ani 
najdrahšie autá, vyberané jedlá, hodvábne 
postele,... Nič z toho! Ježiš, môj Kráľ, býval 
v chudobe, pracoval ako jednoduchý člo-
vek, nemal často ani strechu nad hlavou, 
trpel hladom, skláňal sa ku chorým a trpia-
cim, pokorne umýval nohy apoštolom, vy-
zýval odpúšťať
aj sedemdesiatsedem ráz... Tým sa diamet-
rálne líši od slávnych tohto sveta. Lebo 
„vojnu“ viedol iba s diablom, „ozbrojený“ 
bol milosrdenstvom a láskou, namiesto 
drahej koruny sme mu my ľudia nasadili tŕ-
ňovú korunu.

Som ochotný veriť tomuto Kráľovi? Ako 
ho budem napodobňovať v každoden-
nom živote? Vôbec nezáleží na tom, ako 
ďaleko som sa vzdialil Ježišovi. Záleží 
iba na tom, aby som prijal pozvanie do 
jeho kráľovstva a žil podľa jeho vzoru.

Zamyslenia+

lémov, ale idú v ústrety realite a vedia, že v pokor-
nej láske, v láske ponúkanej v každej situácii, sa 
stávame nástrojmi Božej milosti. Pane, to, čo Ty 
chceš, kedy Ty chceš a ako Ty chceš. Jedna jedno-
duchá modlitba, ale je to vloženie nášho života do 
rúk Pána: nech je to on, kto nás vedie. Všetci sa 
takto môžeme modliť, takmer bez slov.
Modlitba vie utíšiť nepokoj: avšak my sme nepo-
kojní, stále chceme niečo prv než by sme o to po-
prosili a chceme to hneď. Tento nepokoj nám ško-
dí, a modlitba vie nepokoj utíšiť, vie ho premeniť 
v ochotu. Keď som nepokojný, začnem sa modliť a 
modlitba mi otvára srdce a robí ma ochotným pre 
Božiu vôľu. Panna Mária v tých pár okamihoch 
zvestovania vedela dať bokom strach, hoci tušila, 
že jej „áno“ so sebou prinesie veľmi tvrdé skúšky.
Ak v modlitbe chápeme, že každý deň darovaný 
od Boha je povolaním, vtedy si rozširujeme srdce 
a prijímame všetko. Učíme sa povedať: „To, čo 
chceš Ty, Pane. Sľúb mi iba, že budeš prítomný na 
každom kroku mojej cesty“.  Toto je dôležité: pro-
siť Pána o jeho prítomnosť na každom kroku našej 
cesty: aby nás nenechal samých, aby nás neopustil 
v pokušeniach, aby nás neopustil v zlých chvíľach. 
Takto je to v závere Otčenáša: prosiť Pána o túto 
milosť nás naučil sám Ježiš. Mária sprevádza v 
modlitbe celý Ježišov život, až po smrť a zmŕt-
vychvstanie; a na konci pokračuje a sprevádza i 
prvé kroky rodiacej sa Cirkvi (porov. Sk 1,14). 
Mária sa modlí s učeníkmi, ktorí si prešli pohorše-
ním kríža. Modlí sa s Petrom, ktorý podľahol stra-
chu a plakal kvôli výčitkám. Mária je tam, s uče-
níkmi, uprostred mužov a žien, ktorých jej Syn 
povolal, aby utvárali jeho spoločenstvo. Mária sa  
medzi nimi nerobí kňazom, nie. Je Matkou Ježiša, 
ktorá sa s nimi modlí, v spoločenstve, ako jedna zo 
spoločenstva. Modlí sa s nimi a modlí sa za nich. A 
znovu, jej modlitba predchádza budúcnosť, ktorá 
sa napĺňa: dielom Ducha Svätého sa stala Božou 
Matkou, a dielom Ducha Svätého sa stáva Matkou 
Cirkvi. Modliac sa s rodiacou sa Cirkvou sa stáva 
Matkou Cirkvi, sprevádza učeníkov pri prvých 
krokoch Cirkvi v modlitbe, očakávajúc Ducha 
Svätého. V tichu, stále v tichosti. Modlitba Márie 
je tichá. Evanjelium nám rozpráva len o jednej 
Máriinej modlitbe: v Káne, keď prosí svojho Syna 
za tých úbohých ľudí, ktorým hrozí, že sa na hosti-

ne stane trapas. Len si to predstavme: urobiť sva-
dobnú oslavu a skončiť ju s mliekom, lebo chýba 
víno! Aký trapas! A ona sa modlí a prosí Syna, aby 
ten problém vyriešil. Máriina prítomnosť je sama 
osebe modlitbou, a jej prítomnosť medzi učeník-
mi vo Večeradle, očakávajúc Ducha Svätého, je 
modlitbou. Takto Mária rodí Cirkev, je Matkou 
Cirkvi. Katechizmus vysvetľuje:  «Vo viere jeho 
poníženej služobnice Boží dar» – čiže Duch Svätý 
– «nachádza prijatie, na ktoré Boh čakal už od za-
čiatku čias» (KKC, 2617). V Panne Márii sa pri-
rodzená ženská intuícia vyzdvihuje vďaka jej jedi-
nečnému spojeniu s Bohom v modlitbe. Preto keď 
čítame Evanjelium, všímame si, že občas akoby 
zmizla, aby sa potom opäť zaskvela v kľúčových 
chvíľach: Mária je otvorená Božiemu hlasu, ktorý 
vedie jej srdce, ktorý vedie jej kroky tam, kde je 
potrebná jej prítomnosť. Tichá prítomnosť matky 
a učeníčky. Mária je prítomná, pretože je Matka, 
ale je tiež prítomná pretože je prvou učeníčkou, 
ktorá sa lepšie naučila Ježišovým veciam. Mária 
nikdy nehovorí: „Poďte, ja to vyriešim“. Ale hovo-
rí: „Urobte to, čo vám on povie“, vždy ukazujúc 
prstom na Ježiša. Tento postoj je typický pre uče-
níka, a ona je prvou učeníčkou. Modlí sa ako Mat-
ka a modlí sa ako učeníčka. «Mária zachovávala 
všetky tieto veci vo svojom srdci a premýšľala o 
nich» (Lk 2,19). Takto evanjelista Lukáš vyobra-
zuje Matku Pána v Evanjeliu o detstve. Všetko, čo 
sa deje okolo nej, vyúsťuje do reflexie v hĺbke jej 
srdca: dni plné radosti, ako aj najtemnejšie chvíle, 
keď sa i ona namáha, aby porozumela, akými 
cestami musí prejsť Vykúpenie. Všetko končí v jej 
srdci, pretože to prechádza sitom modlitby a ňou 
sa premieňa. Či už ide o dary od mudrcov, alebo o 
útek do Egypta, až po ten strašný piatok umuče-
nia: Matka všetko uchováva a prináša do svojho 
rozhovoru s Bohom.
Niekto prirovnal Máriino srdce k perle neporov-
nateľnej nádhery, vytvorenej a vycibrenej trpezli-
vosťou prijímania Božej vôle cez Ježišove tajom-
stvá, rozjímané v modlitbe. Aké krásne by bolo, 
keby sme sa i my mohli aspoň trošku podobať na-
šej Matke! So srdcom otvoreným Božiemu Slovu, 
so srdcom tichým, so srdcom poslušným, so srd-
com, ktoré vie prijať Božie Slovo a umožňuje mu 
rásť ako semiačku dobra Cirkvi.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

pokračovanie z druhej stran
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 LITURGICKÝ PREHĽAD (23.11.– 29.11.) 

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

PO 

23. 11. 

Pondelok 34. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Mária s rod. 

Krížová Ves 17:30 † Rudolf, Mária, Vincent s rod. 
(úmysel z 7.11) 

UT 

24. 11. 

Sv. Ondreja Dung-Laka, 
kňaza, a spoločníkov, 

mučeníkov 
Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Katarína a Ján 

Strážky 17:00 † Anna, Ján, Mária, Michal 

Krížová Ves 17:30  sv. omša v pastoračnom centre 

ST 

25. 11. 

Sv. Kataríny 
Alexandrijskej, 

panny a mučenice 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 ž. Katarína a Alžbeta 

18:30 † Štefan a Alžbeta Kašper 

Krížová Ves 17:30 † Andrej a Anna Venglík 

ŠT 
26. 11. 

Štvrtok 34. týždňa 
v Cezročnom období  

Spišská Belá 
6:30 ž. Katarína  

18:30 † Ondrej, Mária, Katarína 

Strážky 17:00 † Jozef, Mária, Helena 

PIA 

27. 11. 

Piatok 34. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 
6:30 † Oskár, Anna, Ján 

18:30 † Milan s rod. 

Krížová Ves 17:30 ž. Edita s rod.  

SO 

28. 11. 

Panny Márie v sobotu 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 † Milan, Štefan, Katarína 

18:30 † Viliam a Peter Bekeš 

Strážky 17:00 Na úmysel celebranta 

Krížová Ves 17:30 Na úmysel celebranta 

NE 

29. 11. 

 
PRVÁ ADVENTNÁ 

NEDEĽA 
 

Spišská Belá 

7:30  † Vincent 

9:00 † Ján, Margita, Ján 

10:30 za veriacich 

16:00 na úmysel celebranta 

18:30 † Ján 

Strážky 9:00  † Mária 

Krížová Ves 
10:00 ž. Milan Vincler 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. V sobotu (28.11.2020) sa končí cezročne obdobie a celý liturgický rok. Prvými vešpera-
mi a večernou sv. omšou vstupujeme do adventného obdobia a zároveň do nového litur-
gického roku.
2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
3. Môžete tiež využiť možnosť sledovať živé prenosy sv. omší a pobožností z nášho farského 
kostola cez youtubový kanál.
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude vo farskom kostole eucharistická pobožnosť, pri ktorej 
obnovíme zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na 
verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť 
Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
2. V piatok bude večerná sv. omša za účasti detí. 
3. V sobotu pri večernej sv. omši požehnáme adventné vence.
4. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v piatok 27. 11. po večernej sv. omši prosíme skupinu č. 25.
5. Darovali: z krstu Kristiána Jozefa Mačáka 50€, z pohrebu Margity Milaňákovej 100€, z pohre-
bu Andreja Gancarčíka 100€. Na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej darovali Bohuznámi 
100€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Dnes po sv. omši sa bude konať eucharistická pobožnosť na slávnosť Krista Kráľa.
2. V sobotu pri večernej sv. omši požehnáme adventné vence.
3. O upratovanie kostola v sobotu 28.11.2020 prosíme tieto ženy:
Marcela Korubová a Marcela Džadoňová.
KRÍŽOVÁ VES
1. Dnes po sv. omši sa bude konať eucharistická pobožnosť na slávnosť Krista Kráľa. 
2. V stredu bude sv. omša za účasti detí.
3. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať cez týždeň pol hodiny pred sv. omšou.
4. V sobotu pri večernej sv. omši požehnáme adventné vence.
5. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 28.11.2020, prosíme tieto ženy:
Mária Dindová, č.d. 108, Jana Scholtzová, č.d. 109, Alena Krempaská, č.d. 112.

PANNA MÁRIA, ŽENA MODLITBY
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes stretáme 
Pannu Máriu, ako ženu modlitby. Mária sa modlie-
vala. Keď ešte svet o nej nevie, keď je ešte jednodu-
chou dievčinou, snúbenicou muža z Dávidovho 
domu, Mária sa modlí. Môžeme si predstaviť devu 
z Nazareta, uzobranú v tichu, v nepretržitom dialó-
gu s Bohom, ktorý jej čoskoro zverí svoje poslanie. 
Je plná milosti a nepoškvrnená od počatia, no ešte 
nič nevie o svojom prekvapujúcom a mimoriad-
nom povolaní a o tom rozbúrenom mori, ktorým 
bude musieť prejsť. Jedna vec je istá: Mária patrí k 
veľkému zástupu tých pokorných srdcom, ktorých 
oficiálni historici nezaraďujú do svojich kníh, ale 
cez ktorých Boh pripravil príchod svojho Syna. 
Mária si svoj život nezariaďuje sama od seba: čaká, 
že Boh vezme opraty jej cesty a povedie ju kam on 
chce. Je poslušná, a touto svojou ochotou predur-
čuje veľké udalosti, ktoré uvádzajú Boha do sveta. 
Katechizmus nám pripomína jej neustálu a starost-

livú prítomnosť v dobrotivom pláne Otca a v prie-
behu Ježišovho života (porov. KKC 2617-2618). 
Mária je v modlitbe, keď archanjel Gabriel prichá-
dza k nej do Nazareta so zvestovaním. Jej „Hľa, tu 
som“, maličké a pritom nesmierne, ktoré v tom oka-
mihu dáva poskočiť radosťou celé stvorenie, pred-
chádzali v dejinách spásy mnohé iné „hľa tu som“, v 
mnohých dôveryplných poslúchnutiach, ochot-
ných plniť Božiu vôľu. Niet lepšieho spôsobu mod-
litby, než zaujať tak ako Mária postoj otvorenosti, 
srdca otvoreného Bohu: „Pane, to, čo Ty chceš, ke-
dy Ty chceš a ako Ty chceš“. Teda srdce otvorené 
vôli Božej. A Boh vždy odpovedá. Koľkí veriaci 
takto prežívajú svoju modlitbu! Takto sa modlia tí 
pokornejší srdcom, s tou najzákladnejšou pokorou, 
takpovediac s pokornou jednoduchosťou: „Pane, 
to, čo Ty chceš, kedy Ty chceš a ako Ty chceš“. 
Takto sa modlia a nezlostia sa, že dni sú plné prob-

pokračovanie na zadnej strane


