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Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do 
Galiley a hlásal Božie evanje-
lium. Hovoril: „Naplnil sa čas a 

priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa 
a verte evanjeliu.“
Keď raz išiel popri Galilejskom mori, vi-
del Šimona a Ondreja, Šimonovho bra-
ta, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž 
rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za 
mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni 
hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebe-
dejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na 
lodi a opravovali siete – a hneď ich po-
volal. Oni zanechali svojho otca Zebe-
deja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Mk 1, 14-20

Pri čítaní tejto nádhernej state o povo-
laní pr vých učeníkov máme možno 
pred sebou obraz jednoduchých rybá-
rov. Obyčajných veriacich chlapov, kto-
rým sa zachvelo srdce, keď počuli, že 
nemusia byť len rybármi. Nie je to však 
s tou jednoduchosťou také jednoznač-
né. Peter mal vlastnú firmu. V lastnil 
niekoľ ko r ybárskych lodí. Mal vlast-
ných zamestnancov a v dedine mal aj 
veľ ký dom, nakoľ ko vieme, že v ňom 
bývali viaceré generácie. No a neboli to 
žiadni námezdní robotníci, ktorí môžu 
ísť pracovať kedykoľvek na dlhší časový 
úsek do cudziny. Mali rodiny, starých 
rodičov, o ktorých sa bolo treba starať, 
mali vlastné deti. Z tohto pohľadu by 
asi každý potulný človek, akým sa im 
asi zdal Ježiš, nemal u nich šancu a 
hlavne nie u Petra. V čom to bolo, že 
Ježišovo pozvanie im rozbúchalo ich 
srdcia? V evanjeliu sa nepíše, žeby pou-
žil nejaký defibrilátor. Zdá sa, že títo 
ľudia boli ľuďmi hlbokej modlitby a že 
pomocou nej sa nemodlili k svojim vy-
sneným bohom bohatstva a úspechu, 
ale že sa modlili k pravému Bohu. Toh-
to Boha poznali a milovali. A Boží hlas 
započuli aj naživo. Aké by to bolo krás-
ne, keby sme sa aj my modlili k pravé-
mu Bohu, vedeli ho milovať a naučili sa 
takto započuť jeho hlas, keď nás niečím 
osloví...

Zamyslenia+

ČLOVEK, KTORÝ SA MODLÍ K PRAVÉMU BOHU, 
VIE ZAPOČUŤ JEHO HLAS.

v prosbe Boha o pokoj, zmierenie a jed-
notu.
Toto platí predovšetkým pre kresťanov: 
jednotu možno dosiahnuť iba ako ovocie 
modlitby. Diplomatické úsilia a akade-
mické dialógy nestačia. Ježiš to vedel a 
modlitbou nám ukázal cestu. Naša mod-
litba za jednotu je tak skromnou, ale dô-
veryplnou účasťou na modlitbe Pána, 
ktorý prisľúbil, že každá modlitba kona-
ná v jeho mene bude Otcom vyslyšaná 
(porov. Jn 15,7).
Tu si môžeme položiť otázku: „Modlím 
sa ja za jednotu?“  Je to Ježišova vôľa, ale 
ak preskúmame úmysly, za ktoré sa mod-
líme, pravdepodobne si uvedomíme, že 
sme sa modlili málo, možno nikdy, za 
jednotu kresťanov. A predsa od nej závisí 
viera vo svete; Pán v skutočnosti prosil o 
jednotu medzi nami, «aby svet uveril» 
( Jn 17,21). Svet neuverí preto, že ho pre-
svedčíme dobrými argumentmi, ale ak 
sme svedčili láskou, ktorá nás spája a 
všetkých zbližuje.
V tomto čase vážnych ťažkostí je modlit-
ba ešte nevyhnutnejšia, aby jednota zví-
ťazila nad konfliktmi. Je naliehavo po-
trebné odstrániť partikularizmy, aby sa 
podporilo spoločné dobro, a preto je zá-
sadný náš dobrý príklad: je podstatné, 
aby kresťania pokračovali v ceste k plnej 
jednote, viditeľnej. V posledných desať-
ročiach sa vďaka Bohu urobili mnohé 
kroky vpred, je však potrebné vytrvať v 
láske a modlitbe, nenechajúc sa odradiť a 
neúnavne. Je to cesta, ktorú v Cirkvi, v 
kresťanoch a vo všetkých nás vzbudil Du-
ch Svätý, a z ktorej sa už nebudeme vra-
cať späť. Vždy vpred!
Modliť sa znamená bojovať za jednotu. 
Áno, bojovať, pretože náš nepriateľ, dia-
bol, ako to vyjadruje samotné slovo, je 
rozdeľovač. Ježiš prosí o jednotu v Duchu 
Svätom, o vytváranie jednoty. Diabol 
vždy rozdeľuje, pretože mu vyhovuje roz-

delenie. On navádza k rozdeleniu všade a 
všetkými spôsobmi, zatiaľ čo Duch Svätý 
vždy privádza k jednote.
Diabol nás vo všeobecnosti nepokúša 
ohľadom vysokej teológie, ale ohľadom 
slabostí našich bratov. Je ľstivý: zveličuje 
chyby a nedostatky druhých, zasieva ne-
sváry, vyvoláva kritiku a vytvára štiepe-
nie. Božia cesta je iná: berie nás takých, 
akí sme - tak veľmi nás miluje, nuž berie 
nás takých, akí sme; berie nás rôznych, 
berie nás hriešnych, a vždy nás pobáda k 
jednote.
Môžeme si to overiť a položiť si otázku, či 
na miestach, kde žijeme, živíme konflikt-
nosť alebo bojujeme za rast jednoty po-
mocou nástrojov, ktoré nám Boh dal: 
modlitbou a láskou. Naopak konfliktnosť 
sa živí ohováraním, neustálym osočova-
ním druhých. Ohováranie je zbraňou, 
ktorú má diabol najviac naporúdzi, aby 
rozdeľoval kresťanské spoločenstvo, aby 
rozdeľoval rodinu, priateľov, neustále 
rozdeľoval. Duch Svätý nás inšpiruje 
vždy k jednote.
Téma tohto Týždňa modlitby sa týka prá-
ve lásky: „Zostaňte v mojej láske a bude-
te prinášať veľa ovocia“ (porov. Jn 15,5-
9). Koreňom spoločenstva je Kristova 
láska, ktorá nám dáva prekonať predsud-
ky a vidieť v druhom brata a sestru, kto-
rých treba vždy milovať. Takto odhaľuje-
me, že kresťania iných vyznaní, s ich 
tradíciami, ich históriou, sú darmi Boží-
mi, darmi prítomnými na území našich 
diecéznych a farských komunít. Začnime 
sa za nich modliť, a ak je to možné, spolu 
s nimi. Takto sa ich naučíme milovať a 
oceniť. Modlitba, ako pripomína Koncil, 
je dušou celého ekumenického hnutia 
(porov. Unitatis redintegratio, 8). Nech 
je preto modlitba východiskovým bo-
dom, aby sme pomohli Ježišovi v usku-
točnení jeho sna: aby všetci boli jedno.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)
zdroj: vaticannews.va
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   LITURGICKÝ PREHĽAD (25.1.– 31.1.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

25. 1. 

Obrátenie sv. Pavla, 
apoštola 
Sviatok  

Spišská Belá 18:30 † Milan, Jozef a rod. Vnenčáková  

Krížová Ves 17:30 † Jaroslav, František, Emil 

UT 

26. 1. 

Sv. Timoteja a Títa, 
biskupov 

Spomienka 

Spišská Belá 18:30 
† Miroslav, Ema, Miroslav 
ž. Peter a Katarína (úmysel z 10.1.) 

Strážky 17:00 † Ondrej 

ST 

27. 1. 

Sv. Angely Merici, panny  
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 18:30 
ž. Marcela (70 r.) 
† Mária a Anton Michlík (úmysel z 17.1.) 

Krížová Ves 17:30 ž. Katarína a František 

ŠT 
28. 1. 

Sv. Tomáša Akvinského, 
kňaza a učiteľa Cirkvi 

Spomienka 

Spišská Belá 18:30 
ž. Júlia (80 r.) 
ž. Anna Plišková (70 r.) (úmysel z 24.1.) 

Strážky 17:00 † Sidónia 

PIA 

29. 1. 

Piatok 3. týždňa 
v Cezročnom období 

Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Anna 
† Mária Ovcarčíková (výročná) 

Krížová Ves 17:30 † Ľubomír, Anna, Ján 

SO 

30. 1. 

Panny Márie v sobotu 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 18:30 
† Jozef 
† Alojz 

Strážky 17:00 † Milan, Jozef, Terka (úmysel z nedele) 

NE 

31. 1. 

ŠTVRTÁ NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Spišská Belá 10:30 
za veriacich 
ž. Peter s rod.  

Krížová Ves 10:00 na úmysel celebranta 

 

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky budú vo všetkých slovenských diecézach 

a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. 

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Krsty, sobáše a 

pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane 

kňaza. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné 

sviatosti zomierajúcemu.  

Úmysly sv. omší budeme slúžiť tak, ako je to uvedené v oznamoch. Ak na niektorý deň 

(najmä nedele a sviatky) bolo nahlásených viac úmyslov, tie odslúžime v náhradných 

termínoch, ktoré budú uvedené v oznamoch.  

 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes (24.1.) bude o 15:00 Eucharistická pobožnosť, ktorá bude vysielaná online pro-
stredníctvom nášho youtubového kanálu.
2. Darovali: z krstu Adrijana Sedláka 50€, mladomanželia Marek a Miriam 100€. Na rekon-
štrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámi darcovia 780€. Všetkým darcom úprimné Pán 
Boh zaplať!
KRÍŽOVÁ VES 
1. Darovali: Bohuznámy darca na kostol 100€.Úprimné Pán Boh zaplať!

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
V tejto katechéze sa pozastavím 
nad modlitbou za jednotu kresťa-

nov. Veď týždeň, ktorý prebiehal od 18. 
do 25. januára bol tomuto špeciálne ve-
novaný: prosiť Boha o dar jednoty, aby 
sme prekonali pohoršujúce rozdelenia 
medzi veriacimi v Ježiša. On sa po po-
slednej večeri modlil za svojich [učení-
kov], «aby všetci boli jedno» ( Jn 17,21). 
Je to jeho modlitba pred umučením, 

mohli by sme povedať, jeho duchovný 
testament. Všímame si však, že Pán uče-
níkom jednotu neprikázal. Ani im ne-
predniesol reč podnecujúcu k chápaniu 
jej nutnosti. Nie, modlil sa k Otcovi za 
nás, aby sme boli jedno. To znamená, že 
my nevystačíme s našimi silami na usku-
točňovanie jednoty. Jednota je predo-
všetkým darom, je to milosť, ktorú si tre-
ba vyprosiť modlitbou.
Každý z nás ju potrebuje. Všímame si to-
tiž, že nie sme schopní uchovať si jedno-
tu ani v nás samých. Aj apoštol Pavol po-
ciťoval v sebe srdcervúci rozpor: chcieť 
dobro a inklinovať k zlu (porov. Rim 
7,19). Pochopil tak, že koreň mnohých 
rozdelení, ktoré sú okolo nás – medzi 
ľuďmi, v rodine, v spoločnosti, medzi ná-
rodmi a dokonca aj medzi veriacimi – je 
vo vnútri nás samých. Druhý vatikánsky 
koncil potvrdzuje, že «rozličné nerovno-
váhy, ktorými trpí dnešný svet, súvisia s 
hlbšou nevyrovnanosťou, ktorá má kore-
ne v ľudskom srdci. Lebo v samom člove-
ku je mnoho protikladov. […] Teda sám 
v sebe je akoby rozdvojený, čo má za ná-
sledok aj toľ ké vážne rozpory v spoloč-
nosti» (Gaudium et spes, 10).  Preto rie-
šením rozdelení nie je postaviť sa proti 
niekomu, pretože nesvornosť plodí ďal-
šiu nesvornosť. Skutočná náprava začína 

MODLITBA ZA JEDNOTU KRESŤANOV

pokračovanie na zadnej strane

„Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: «Otče, […] prosím […] za tých, kto-
rých si mi dal, lebo sú tvoji.  […] No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo 

uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jed-
no, aby svet uveril, že si ma ty poslal.»“ (Jn 17,1.9.20-21)


