
ca, ktoré je v súlade s Božím milosrdenstvom» 
(č. 2635). Toto je krásne. Keď sa modlíme, sme 
v súlade s Božím milosrdenstvom. S jeho milo-
srdenstvom k nám zoči-voči našim hriechom, 
ale aj s jeho milosrdenstvom ku všetkým, ktorí 
prosili o modlitbu za nich, a za ktorých sa chce-
me modliť v súlade s Božím srdcom. Toto je 
skutočná modlitba. V súlade s Božím milosr-
denstvom, s tým milosrdným srdcom.
«V období Cirkvi má kresťanské orodovanie 
účasť na Kristovom orodovaní: je výrazom 
spoločenstva svätých» (tamtiež). Čo to zna-
mená, že keď sa za niekoho prihováram mod-
litbou, zúčastňujem sa na Kristovom orodova-
ní? Totiž, Kristus je pred Otcom orodovníkom, 
prosí za nás, a prosí tak, že ukazuje Otcovi rany 
svojich rúk. Pretože Ježiš je fyzicky, vo svojom 
tele, pred Otcom. Ježiš je naším orodovníkom 
- a modliť sa je v istom zmysele konať ako Ježiš: 
orodovať v Ježišovi u Otca za druhých. A toto 
je nádherné.
Modlitba má na srdci človeka. Jednoducho 
človeka. Kto nemiluje brata, nemodlí sa naozaj. 
Možno povedať, že s duchom nenávistným 
alebo ľahostajným sa nedá modliť. Modlitba sa 
odovzdáva iba v duchu lásky. Kto nemiluje, 
predstiera, že sa modlí, alebo si myslí, že sa 
modlí, ale nemodlí sa, pretože mu chýba práve 
ten duch, ktorým je láska.
V Cirkvi ten, čo pozná smútok alebo radosť 
druhého ide viac do hĺbky, než ten, kto sa usi-
luje o „čo najväčší systém“. Z tohto dôvodu sa v 
každej modlitbe zakusuje ľudskosť, pretože 
nech už by ľudia akokoľvek schybili, nikdy ich 
nemáme odmietnuť alebo odpísať.
Keď sa veriaci čovek pohnutý Duchom Svätým 
modlí za hriešnikov, nevyberá si, nevynáša ver-
dikty odsúdenia: modlí sa za všetkých. A mod-
lí sa aj za seba. V tej chvíli vie, že sa ani tak veľ-
mi nelíši od ľudí, za ktorých sa modlí: cíti sa 
hriešnikom medzi hriešnikmi a modlí sa za 
všetkých.
Poučenie z podobenstva o farizejovi a mýtni-
kovi je stále živé a aktuálne (porov. Lk 18,9-
14): my nie sme lepší od nikoho, sme všetci 
bratia, ktorým je spoločná krehkosť, utrpenie a 
hriešnosť. Preto modlitba, ktorou sa môžeme 

obrátiť na Boha je táto: „Pane, veď nik, kým ži-
je, nie je spravodlivý pred tebou“ (porov. Ž 
143,2).
Takto to hovorí žalm: „Pane, nikto živý nie je 
pred tebou spravodlivý, nikto z nás, všetci sme 
hriešnikmi, sme všetci dlžníkmi, ktorí máme 
nesplatený účet; nie je nikto, kto by bol v tvo-
jich očiach bezhriešny. Pane, zmiluj sa nad na-
mi!“. A s týmto duchom je modlitba plodná, 
pretože sa s pokorou ideme pred Boha modliť 
za všetkých.
Naopak, farizej sa modlil povýšeneckým spô-
sobom: „Ďakujem ti, Pane, že nie som ako tí 
hriešnici; som spravodlivý, robím vždy“... (tak 
a tak). Toto nie je modlitba: toto je obzeranie 
sa v zrkadle, videnie skutočnosti podľa seba, 
obzeranie sa v zrkadle, nalíčení pýchou.
Svet napreduje vďaka tejto reťazi modliacich 
sa, ktorí sa prihovárajú, a ktorí sú väčšinou ne-
poznaní... ale nie pre Boha! Sú tu mnohí ne-
známi kresťania, ktorí v čase prenasledoviania 
vedeli opakovať slová nášho Pána: «Otče, od-
pusť im, lebo nevedia, čo robia» (Lk 23,34).
Dobrý pastier zostáva verný aj zoči-voči hrie-
chu vlastného ľudu: dobrý pastier zostáva na-
ďalej otcom aj keď sa deti vzdialili a opustili ho. 
Vytrváva v službe pastiera aj voči tomu, kvôli 
ktorému si bude musieť zašpiniť ruky; nezatvá-
ra si srdce pred tým, kto mu možno i ublížil.
Cirkev má vo všetkých svojich členoch posla-
nie konať modlitbu orodovania: prihovára sa 
za druhých. Obzvlášť má túto povinnosť každý, 
kto má nejakú úlohu zodpovednosti: rodičia, 
učitelia a vychovávatelia, vysvätení služobníci, 
predstavení komunít... Ako Abrahám a Mojžiš, 
aj oni musia neraz „obhajovať“ pred Bohom 
tých, ktorí sú im zverení. V skutočnosti ide o 
to, hľadieť na nich očami a srdcom Boha, s jeho 
vlastným neporaziteľným súcitom a nežnos-
ťou. Modliť sa s dobrotivosťou za druhých.
Bratia a sestry, všetci sme listami toho isté-
ho stromu: každé oddialenie sa je nám opä-
tovnou pripomienkou k veľkému zmilova-
niu, ktoré musíme v sebe živiť v modlitbe 
jedni voči druhým. Modlime sa za seba na-
vzájom: urobí nám to dobre a urobí to dob-
re všetkým. Ďakujem!

zdroj: vaticannews.va
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Boh poslal anjela Gabriela do galilej-
ského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k 
panne zasnúbenej mužovi z rodu Dá-

vidovho, menom Jozefovi. A meno panny 
bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, mi-
losti plná, Pán s tebou.“
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľa-
la, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla 
si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a 
dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude 
sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, 
mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bu-
de kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho 
kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, 
veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi 
na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A 
preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude 
to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, 
počala syna v starobe. Už je v šiestom me-
siaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Le-
bo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, 
nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Anjel potom od nej odišiel (Lk 1, 26 – 38).

Keď premýšľam nad Máriiným stretnutím s 
anjelom jej situácia sa mi zdá taká jednodu-
chá a vôbec si neviem predstaviť, že by pove-
dala „nie“ Božiemu plánu spásy. Uvedomu-
jem si však, že Mária svojím „áno“ Bohu, 
povedala „nie“ iným vzťahom, iným plánom, 
iným svojim predstavám? Ľudsky povedané 
veľmi príjemným, príťažlivým a  lákavým 
vzťahom? Životu v rodine so snúbencom Jo-
zefom. Životu s jeho starosťami i radosťami 
mimo prílišnej pozornosti verejnosti. Jedi-
ným slovom: Fiat! Dala svoje sny a plány na 
bok a prijala Božie plány, ktoré veru neboli 
vôbec jednoduché a bezproblémové.
Boh má aj so mnou svoj plán. Starostlivo ho 
pripravil a veľmi sa teší, keď mu budem dô-
verovať a raz mu poviem s vierou svoje: Áno! 
Viem ísť do rizika, keď odo mňa Boh chce 
niečo, s čím absolútne nepočítam? Viem si 
predstaviť, ako sa Boh teší, keď ma môže po-
žehnávať, keď mi môže dať dary, ktoré má 
pripravené iba pre mňa? 
Dokážem Bohu uveriť bez podmienok? Pa-
ne, pomôž mi, aby som svojou neochotou 
a nedôverou nebránil napĺňať tvoj plán, kto-
rý máš s mojím životom.

Zamyslenia+

DOKÁŽEM BOHU UVERIŤ BEZ PODMIENOK?
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   LITURGICKÝ PREHĽAD (21.12.– 27.12.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

21. 12. 

Pondelok po 4. adventnej 
nedeli  

Spišská Belá 
6:30 za zdravie, Božiu pomoc a 

povolania františkánskej rehole 
18:30 † Štefan (1. výročie) 

Krížová Ves 17:00 na úmysel celebranta 

UT 

22. 12. 

Utorok po 4. adventnej 
nedeli 

Spišská Belá 
6:30 † Peter Dráč 
18:30 † František Bekeš  

Strážky 17:00 † Mária, Ján, Miroslav 

ST 

23. 12. 

Streda po 4. adventnej 
nedeli 

Spišská Belá 
6:30 † Jozef Pisarčík 
18:30 † Anna a Stanislav Monka 

Krížová Ves 17:00 † Emil 

ŠT 
24. 12. 

Štvrtok po 4. adventnej 
nedeli  

Vigília slávnosti 
Narodenia Pána 

Spišská Belá 
6:30 † Mária a Štefan Beler 
16:00 na úmysel celebranta  
24:00 na úmysel celebranta 

Strážky 22:00 na úmysel celebranta 

Krížová Ves 
24:00 na úmysel celebranta 
24:00 sv. omša v pastoračnom centre 

PIA 

25. 12. 

 
NARODENIE PÁNA 

Slávnosť 
 

Spišská Belá 

7:30 ž. Lukáš s rod.  
9:00 † Jozef Švec 
10:30 za veriacich 
16:00 na úmysel celebranta 
18:30 † Janka, Mária a Jozef 

Strážky 9:00 † Ružena 

Krížová Ves 
8:00 na úmysel celebranta 
10:00 za veriacich   
10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

SO 

26. 12. 

SV. ŠTEFANA,  
PRVÉHO MUČENÍKA 

Sviatok 

Spišská Belá 

6:30 † Štefan, Ján, Katarína 
9:00 † Štefan, Jozef, Andrej, Pavlína 
10:30 † František 
16:00 na úmysel celebranta 
18:30 † Ján, Mária, Ján 

Strážky 9:00 na úmysel celebranta 

Krížová Ves 
8:00 na úmysel celebranta 
10:00 † Ján a Marta Šatala 
10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

NE 

27. 12. 

 
SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, 

MÁRIE A JOZEFA 
Prvá nedeľa po  
Narodení Pána 

Spišská Belá 

7:30  na úmysel celebranta 
9:00 † Anna a Marta Muchová  
10:30 za veriacich 
16:00 na úmysel celebranta 
18:30 ž. Žofia s rod.  

Strážky 9:00  † Mária, Ondrej, František 

Krížová Ves 
8:00  na úmysel celebranta 
10:00 za rodiny našej farnosti  
10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
VEREJNÉ BOHOSLUŽBY POČAS LOCKDOWNU
od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že 
počet účastníkov sa znížil na 25 percent kapacity miest na sedenie. V praxi to znamená, že 
každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sedia-
cimi vždy jedno miesto voľné. Ostáva povinnosť vstupu s rúškom, dezinfekcia rúk pri vstu-
pe, sväté prijímanie na ruku a dvojmetrové rozostupy v rade na sväté prijímanie.
Taktiež pripomíname, že obsadenosť chrámu sa týka iba miest na sedenie. Nie je preto 
dovolené státie, príp. zhromažďovanie sa pred vchodom do kostola!  Prosím, dodržuj-
me tieto pravidlá. Žiadame tiež najmä seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny, aby 
návštevy bohoslužieb zvážili. Stále je v platnosti všeobecný dišpenz od povinnej účasti. 
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní eucharistická pobožnosť nebude.
2. V tomto týždni budeme vysluhovať sviatosť zmierenia vo farskom kostole v pondelok, 
utorok a v stredu pol hodiny pred každou sv. omšou.
3. Sviatosť zmierenia pre chorých, ktorá bola vyhlásená na pondelok 21. 12. z dôvodu 
lockdownu nebude. Taktiež počas týchto sviatkov nebudú mimoriadny rozdávatelia 
prinášať Eucharistiu chorým po domoch. 
4. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v stredu 23. 12. po večernej sv. omši prosíme 
skupinu č. 29: ul. Družstevná: Milaňaková č. 2, Kovalčíková č.14, Šelepová č. 14; ul. Webe-
rová: Štefaniaková č.15, Sičarová č.22. 
5. Darovali: z krstu Matúša Monku 50€, z krstu Michala Bočkaia 50€, z krstu Miroslava 
Knapíka 50€, z krstu Ronalda Neupauera 100€, na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej 
darovali Bohuznámi darcovia 100€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

MODLITBA PRÍHOVORU
Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Kto sa modlí, nijako neponecháva svet za 
svojím chrbtom. Ak modlitba neobsahuje ra-
dosti i bolesti, nádeje a úzkosti ľudstva, stáva sa 
akousi „ozdobnou“ činnosťou, postojom po-
vrchným, teatrálnym, postojom čisto do vnút-
ra. Všetci potrebujeme vnútornosť: odobrať sa 
na nejaké miesto a venovať čas nášmu vzťahu s 
Bohom. Ale toto neznamená unikať z reality. V 
modlitbe nás Boh „berie, požehnáva (dobrore-
čí) a následne nás láme a rozdáva“, kvôli hladu 
všetkých. Každý kresťan je povolaný, aby sa v 
Božích rukách stal chlebom, ktorý sa láme a 
dáva. Čiže konkrétnou modlitbou, ktorá nie je 
nejakým únikom.
Takto muži a ženy modlitby vyhľadávajú sa-
motu a ticho, nie preto, aby mali od iných po-
koj, ale aby lepšie načúvali Božiemu hlasu. Nie-
kedy sa odoberajú zo sveta, do skrytosti 
vlastnej izby, ako to odporúčal Ježiš (porov. Mt 
6,6), avšak kdekoľvek sú, udržujú dokorán 
otvorené dvere svojho srdca: otvorené dvere 
pre tých, ktorí sa modlia bez toho, že by vedeli, 
že sa modlia; pre tých, ktorí sa vôbec nemod-
lia, ale nosia v sebe pridúšaný výkrik, skrytú 

prosbu; pre tých, ktorí pochybili a zblúdili z 
cesty...
Ktokoľvek môže zaklopať na dvere modliaceho 
sa a nájsť v ňom či v nej súcitné srdce, ktoré sa 
modlí bez vyraďovania kohokoľvek. Modlitba 
je naším srdcom a naším hlasom, a stáva sa srd-
com a hlasom mnohých ľudí, ktorí sa nevedia 
modliť, alebo sa nemodlia, alebo sa nechcú 
modliť, alebo sa im nedá modliť sa: my sme 
ako orodovníci srdcom a hlasom týchto ľudí, 
ktorý sa dvíha k Ježišovi, dvíha sa k Otcovi.
V samote modlitby - či už je to samota dlhotr-
vajúca, alebo je to polhodinka na modlitbu - sa 
človek oddelí od všetkého a všetkých, aby zno-
vu našiel všetko a všetkých v Bohu. Takto 
modliaci sa človek prosí za celý svet, nesúc na 
svojich pleciach bolesti a hriechy. Modlí sa za 
všetkých a za každého zvlášť: akoby bol „anté-
nou“ Boha v tomto svete. V každom úbožiako-
vi, ktorý klope na dvere, v každej osobe, ktorá 
stratila pojem o zmysle, vidí modliaci sa človek 
tvár Krista.
Katechizmus píše: «Orodovať, prosiť za 
druhých, je […] príznačnou vlastnosťou srd-

pokračovanie na zadnej strane


