pokračovanie z druhej stran
jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom
Synovi» (Ef 1,3-6).
Neexistuje hriech, ktorý by mohol úplne zničiť
Kristov obraz prítomný v každom z nás. Nijaký
hriech nemôže zmazať ten obraz, ktorý nám dal
Boh. Obraz Krista. Môže ho znetvoriť, ale nie
vyňať z Božieho milosrdenstva. Hriešnik môže
zotrvávať vo svojich chybách dlhý čas, ale Boh
trpezlivo vyčkáva až do posledku, dúfajúc, že
nakoniec sa to srdce roztvorí a zmení. Boh je
ako dobrý otec a dobrá matka – a on tým dobrým otcom naozaj je, i matkou – čo nikdy neprestanú milovať svoje dieťa, akokoľvek by
mohlo zlyhať, vždy.
Prichádza mi na um, ako som mnohokrát videl
čakať ľudí v rade pred väznicou, mnohé mamy
tam stáli, aby mohli vidieť syna väzňa. Neprestanú toho syna milovať a vedia, že ľudia z okoloidúceho autobusu si pomyslia: „Aha, toto je mama väzňa...“ Neostýchajú sa, ba či áno, hanbia sa,
no nezastaví ich to, lebo syn je dôležitejší než tá
hanba. Takto sme i my pre Boha dôležitejší než
všetky hriechy, ktoré môžeme spraviť, pretože
on je otec, je matka, je číra láska, navždy nás požehnal. A nikdy nám neprestane žehnať.
Silným zážitkom je čítať tieto biblické texty o
požehnávaní v nejakom väzení alebo nejakej nápravnej komunite. Dať pocítiť tým ľuďom, že
zostávajú požehnávaní napriek ich vážnym chybám, že nebeský Otec ich má neustále rád a dúfa, že sa konečne otvoria dobru. Ak ich dokonca
aj najbližší príbuzní opustili, lebo ich už posudzujú ako nenapraviteľných, pre Boha sú stále
synmi. Boh nemôže zmazať v nás obraz syna,
každý z nás je synom, je dcérou. Niekedy sa dajú vidieť zázraky: muži a ženy, ktorí sa znovuzrodia. Pretože nachádzaj toto požehnanie, ktoré
ich pomazalo ako synov. Pretože Božia milosť
mení život: berie nás takých akí sme, ale nás nikdy nenechá takými istými.
Pomyslime na to, čo napríklad urobil Ježiš so
Zachejom (porov. Lk 19,1-10). Všetci v ňom
videli zlo; Ježiš naopak uzrie štrbinku dobra, a
tade, cez jeho zvedavosti vidieť Ježiša dá k nemu
preniknúť milosrdenstvu, ktoré zachraňuje.

Takto sa zmení najprv srdce, a potom život Zacheja. V ľuďoch zavrhnutých a odmietaných videl Ježiš nezmazateľné požehnanie Otca. Zachej je verejný hriešnik, urobil veľa zlých vecí,
ale Ježiš videl ten nezmazateľný znak Otcovho
požehnania, a tam pramení jeho súcit.
Tá veta sa opakuje v Evanjeliu veľa krát: „Mal s
ním súcit“ - a tento súcit ho vedie, aby mu pomohol a premenil jeho srdce. Ba ešte viac, prišiel sa stotožniť s každým núdznym človekom
(porov. Mt 25,31-46). V úryvku Matúša 25 o
finálnom protokole, podľa ktorého budeme
všetci súdení, Ježiš hovorí: „Bol som hladný, bol
som nahý, bol som vo väzení, bol som v nemocnici, bol som to ja...“
Bohu, ktorý požehnáva, i my odpovedajme
dobrorečením – Boh nás naučil dobrorečiť, a
my musíme dobrorečiť: je to modlitba chvály,
adorácie, poďakovania. Katechizmus píše:
«Modlitba velebenia je odpoveďou človeka na
Božie dary. Pretože Boh požehnáva, môže srdce
človeka ako odpoveď velebiť toho, ktorý je zdrojom každého požehnania» (KKC 2626). Modlitba je radosť a uznanie. Boh nečakal, kým sa
obrátime, aby nás začal milovať, ale urobil to
oveľa skôr, keď sme boli ešte v hriechu.
Nemôžeme len dobrorečiť tomu Bohu, ktorý
nám žehná, musíme dobrorečiť všetkému v
ňom, všetkým ľuďom - dobrorečiť Bohu a dobrorečiť bratom, žehnať svet: a toto je koreň kresťanskej miernosti, schopnosť cítiť sa požehnaní
a schopnosť žehnať. Ak by sme všetci takto konali, istotne by neexistovali vojny. Tento svet
potrebuje požehnanie, a my môžeme požehnanie dať i prijať ho. Otec nás miluje. A zostáva
nám len radosť dobrorečiť mu a radosť ďakovať
mu, a učiť sa od neho nezlorečiť, ale dobrorečiť.
A tu už len jedno slovo ľuďom, ktorí sú zvyknutí zlorečiť, ľuďom, ktorí majú vždy v ústach, i v
srdci, nejaké nepekné slovo, zlorečenie. Každý z
nás sa môže zamyslieť: mám tento zvyk zlorečiť? A prosme si od Pána milosť zmeniť tento
zvyk, pretože my máme srdce požehnané a z
požehnaného srdca nemôže vychádzať zlorečenie. Nech nás Pán naučí nikdy nezlorečiť, ale
dobrorečiť.
zdroj: vaticannews.va
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PANE, ĎAKUJEM TI,
ŽE MÁŠ SO MNOU TRPEZLIVOSŤ.

med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani
zohnúť sa a rozviazať mu remienok na
obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on
vás bude krstiť Duchom Svätým“
(Mk 1, 1 – 8).

Z

ačiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.
Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on
ti pripraví cestu.
Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“
Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala
k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.
Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier
kožený opasok. Jedával kobylky a lesný

Prvý adventný týždeň je za mnou. Ako
som ho prežil? Boh Otec má pre mňa pripravené dary. Osobitné milosti a požehnanie. Na mieru pre mňa. Obdarí ma, ak
mu otvorím svoje srdce. Krok za krokom,
deň za dňom, môžem smerovať bližšie k
Pánovi a vnímať, ako ma ku sebe silne
priťahuje.
Dnes mi dáva za vzor Jána Krstiteľa. Neviem, čo k nemu priťahovalo zástupy, lebo na môj vkus žil príliš striedmo; odieval sa veľmi biedne do odevu z ťavej srsti
a vyčítal svojím súčasníkom hriešny spôsob života. Nič príťažlivé! Predsa len je
na ňom niečo, čo ma povzbudzuje. Sú to
jeho výzvy k pokániu, k zmene života,
ktoré mi často zaznievajú v mojom svedomí, ale často sa ich snažím ignorovať,
nepočuť.
Čím všetkým si nechám prehlušiť Pánov
hlas vyzývajúci ma na pokánie a zmenu
môjho vnútra? Cítim, prečo mi Jánova
výzva dnes zarezáva do srdca? Nie je tam
ľahostajnosť k duchovným hodnotám, k
vzťahu s Pánom? Nemusím mať strach.
Boh ma nadovšetko túži oslobodiť už
tento Advent od toho, čo mi bráni žiť
podľa jeho vôle a v náručí plnom lásky.
Zamyslenia+

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. V budúcom týždni máme zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Obsah zimných kántrových dní je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude vo farskom kostole eucharistická pobožnosť.
2. V piatok bude večerná sv. omša za účasti detí.
3. Od pondelka zapisujeme v sakrestii úmysly sv. omší na nasledujúci polrok (január – jún 2021).
4. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v piatok 11. 12. po večernej sv. omši prosíme skupinu č. 27: ul. Petzvalová: Bočkajová č. 58, Ganzarčíková č. 46, Šoltýsová č. 35, Rušinová č.
67; ul. Zimná: Ščigulinská č. 45; ul. Družstevná : Plišková č. 24A
5. Darovali: z krstu Marka Staneka 50€, z krstu Dominika Jezerčáka 100€, na rekonštrukciu
kostola v Spišskej Belej darovali Bohuznámi 70€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Dnes popoludní o 14:00 bude pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci.
2. Od utorka zapisujeme v sakrestii úmysly sv. omší na nasledujúci polrok (január – jún 2021).
3. O upratovanie kostola v sobotu 12.12. prosíme tieto ženy:
Marta Alexyová a Monika Maniaková.
KRÍŽOVÁ VES
1. Dnes popoludní o 14:00 bude pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci.
2. Od pondelka zapisujeme v sakrestii úmysly sv. omší na nasledujúci polrok (január – jún 2021).
3. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 12.12. prosíme tieto ženy:
Eva Vengliková, č.d. 114, Marcela Krempaská, č.d. 114, Mária Krajancová, č.d. 115.

D

POŽEHNANIE

rahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes sa pristavíme pri jednom podstatnom rozmere modlitby: je ním požehnanie. V rozprávaniach o stvorení (porov. Gn
1-2) Boh neustále žehná životu, vždy. Požehnáva zvieratá (1,22), požehnáva muža a ženu
(1,28), nakoniec požehnáva sobotu, deň odpočinku a potešenia zo všetkého stvorenia (2,3).
Je to Boh, ktorý požehnáva. Na prvých stránkach Biblie sa neustále opakujú požehnania.
Boh žehná, ale aj ľudia požehnávajú, a čoskoro
sa vyjaví, že požehnanie má zvláštnu silu, ktorá
toho, kto ho prijíma, sprevádza po celý život a
robí ľudské srdce schopným nechať sa Bohom
premeniť (pozri II. vatik. koncil, Konštitúcia o
posvätnej liturgii Sacrosanctum concilium, 61).
Na počiatku sveta je teda Boh, ktorý „dobrorečí“, vyslovuje dobro, žehná. Vidí, že, každé dielo
jeho rúk je dobré a krásne, a keď prichádza človek a stvorenie je zavŕšené, uznáva, že je to «veľmi dobré» (Gn 1,31). Krátko na to sa tá krása,
ktorú Boh vložil do svojho diela prekrúti a ľudská bytosť sa stane skazeným stvorením, schopným šíriť vo svete zlo a smrť; ale nič nemôže
2 zničiť ten prvý odtlačok Boha, odtlačok dobro-

ty, ktorý Boh vložil do sveta, do ľudskej prirodzenosti, do každého z nás: schopnosť žehnať a
skutočnosť, že sme požehnaní. Boh sa nepomýlil pri stvorení a ani pri stvorení človeka. Nádej
sveta spočíva plne v Božom požehnaní: on nás
naďalej miluje, on ako prvý, ako hovorí básnik
Péguy (Le porche du mystère de la deuxième
vertu), sa neustále nádeja v naše dobro.
Tým veľkým Božím požehnaním je Ježiš
Kristus, to je ten veľký Boží dar, jeho Syn. Je
požehnaním pre celé ľudstvo, je požehnaním,
ktoré nás všetkých zachránilo. Je večným Slovom, ktorým nás Otec požehnal «keď sme
boli ešte hriešnici» (Rim 5,8), hovorí svätý
Pavol: je Slovom, ktoré sa stalo telom a obetovalo sa za nás na kríži.
Svätý Pavol s pohnutím ohlasuje plán Božej
lásky a hovorí takto: «Nech je zvelebený Boh
a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v
Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred
stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho
tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás
podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle
predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali
pokračovanie na zadnej strane

LITURGICKÝ PREHĽAD (7.12.– 13.12.)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá

PO
7. 12.

Sv. Ambróza, biskupa
a učiteľa Cirkvi
Spomienka

6:30

† na úmysel celebranta

18:30

† Jozef

17:30

† na úmysel celebranta

6:30

† Júlia Bočkaiová s rod.

9:00

za veriacich

16:00

† Mária a Ernest

18:30

† František Bekeš s rod.

17:00

† Ján

17:30

† členovia ružencového bratstva

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

6:30

na úmysel celebranta

18:30

† Milan Zibura

17:30

† na úmysel celebranta

6:30

na úmysel celebranta

18:30

† Katarína a Ondrej Bordiga

17:00

† Mária Bohorová

6:30

† Anna a Ján

18:30

† Anna a Mikuláš

17:30

na úmysel celebranta

6:30

ž. Ján a Mária

18:30

ž. František a Mária s rod.
(10 r. manželstva)

Strážky

17:00

Na úmysel celebranta

Krížová Ves

17:30

Na úmysel celebranta

7:30

ž. Anna

9:00

ž. Lucia s rod.

10:30

ž. Anna Uhrová (80 rokov)

16:00

ž. Peter a Mária Sebeš

18:30

ž. Margita Trošková (80 rokov)

9:00

† Ján Pichnarčík

10:00

ž. miništranti

10:30

sv. omša v pastoračnom centre

Spišská Belá
Krížová Ves

Spišská Belá
UT
8. 12.

NEPOŠKVRNENÉ
POČATIE PANNY MÁRIE
Slávnosť

Strážky
Krížová Ves
Spišská Belá

9. 12.

Streda po 2. adventnej
nedeli
kántrový deň

ŠT
10. 12.

Štvrtok po 2. adventnej
nedeli

Spišská Belá

PIA

Piatok po 2. adventnej
nedeli
kántrový deň

Spišská Belá

ST

11. 12.

SO
12. 12.

NE
13. 12.

Sobota po 2. adventnej
nedeli
kántrový deň

TRETIA ADVENTNÁ
NEDEĽA
NEDEĽA RADOSTI
„GAUDETE“

Krížová Ves

Strážky

Krížová Ves
Spišská Belá

Spišská Belá

Strážky
Krížová Ves
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