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V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do 
synagógy a učil. I žasli nad jeho uče-
ním, lebo ich učil ako ten, čo má 

moc, a nie ako zákonníci.
A práve bol v ich synagóge človek posadnu-
tý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa 
do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zni-
čiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“
Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z ne-
ho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľ-
kým krikom z neho vyšiel.
Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypy-
tovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj 
nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú 

ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, 
po celej galilejskej krajine.

Mk 1, 21-28

Pri čítaní tejto nádhernej state o sile Ježiša 
Krista nad diablom, je užitočné zasa počuť 
Ježišovu odpoveď farizejom pri slávnost-
nom vstupe do Jeruzalema na Kvetnú ne-
deľu: "Ak budú mlčať moji učeníci, budú 
kričať kamene". Z evanjelií počujeme ten 
obrovský krik mnohých ľudí, ktorí svedčia 
o Ježišovi. Kričia o ňom samotní posadnutí 
diablom, ako v dnešnom evanjeliu; kričia o 
ňom prostitútky; takisto je veľký krik, nie-
kedy aj spoza stromu, počuť od vyberačov 
daní. V neposlednom rade o ňom kričí Ri-
man a to stotník pod krížom. Akoby neve-
riaci, posadnutí diablom, cudzinci, svedčili 
o Ježišovi, o jeho moci, o ktorej sú presved-
čení. V tejto súvislosti je naozaj dôležité si 
uvedomiť, kedy Ježiš hovorí o svojich uče-
níkoch, že ak nebudú oni kričať, budú kri-
čať kamene. Hovorí o nich pri slávnostnom 
vstupe do Jeruzalema, keď mu kričali Ho-
sanna. Aby o pár dní, okrem pár žien a jed-
ného učeníka boli schovaní v domoch a 
triasli sa od strachu. Mnohí neveriaci o 
Kristovi kričia i dnes. Bohužiaľ už to nie je 
len to stotníkovo: "Naozaj to bol Boží syn". 
Nechcime, aby sa pre naše mlčanie o Ježi-
šovi, museli ozývať nemé skaly. 

Bolo by smutné, keby posadnutí diablom 
svedčili o Ježišovi, že je Boží syn, a my jeho 
učeníci, by sme mlčali.

Zamyslenia+

VIEM, KTO SI: BOŽÍ SVÄTÝ.“

tostánkami“, v ktorých Božie slová chcú byť 
prijaté a uchované, aby mohol navštíviť svet. 
Preto je potrebné pristupovať k Biblii bez 
postranných úmyslov, bez jej účelového vy-
užívania. Veriaci nehľadá vo Svätom písme 
podporu pre svoje vlastné filozofické a mo-
rálne vízie, ale preto, že dúfa v stretnutie; vie, 
že tie slová boli napísané v Duchu Svätom, a 
že preto v tom istom Duchu musia byť prija-
té, musia byť pochopené, aby sa uskutočnilo 
stretnutie.
Mne trošku vadí, keď počujem kresťanov, že 
recitujú biblické verše ako papagáje. „Ach 
áno, Pán hovorí... chce to takto...“ Ale stretol 
si sa s Pánom v tom verši? Nie je len záleži-
tosť pamäti: je to vec pamäti srdca, tej, čo ťa 
otvára stretnutiu s Pánom. A to slovo, ten 
verš, ťa povedie k stretnutiu s Pánom.
My teda čítame Písmo, aby ono „čítalo nás“. 
A je to milosť, môcť sa spoznať v tej či onej 
postave, v tej či onej situácii. Biblia nie je na-
písaná pre neurčité ľudstvo, ale pre nás, pre 
mňa, pre teba, pre mužov a ženy z mäsa a 
kostí, nuž mužov a ženy, ktorí majú meno a 
priezvisko, ako ja, ako ty. A Božie slovo, pre-
siaknuté Duchom Svätým, keď je prijaté s 
otvoreným srdcom, nenecháva veci tak ako 
predtým, nikdy. Niečo sa zmení. A toto je tá 
milosť a sila Božieho slova.
Kresťanská tradícia je bohatá na skúsenosti a 
reflexie o modlitbe so Svätým písmom. 
Osobitne sa uvádza metóda „lectio divina“, 
ktorá vznikla v mníšskom prostredí, ale dnes 
sa už praktizuje aj kresťanmi vo farnostiach. 
Ide predovšetkým o čítanie biblického úryv-
ku s pozornosťou, ba viac, povedal by som „s 
poslušnosťou“ voči textu, aby sa porozume-
lo tomu, čo znamená v sebe samom.
Následne sa vstúpi do dialógu s Písmom tak, 
že sa tie slová stávajú podnetom na meditá-
ciu a modlitbu: stále zotrvávajúc verne pri 
texte, začnem sa pýtať sám seba, čo „hovorí 
mne“. Je to delikátny krok: nemáme skĺznuť 
do subjektivistických interpretácií, ale držať 

sa v živej brázde Tradície, ktorá spája každé-
ho z nás so Svätým písmom.
A posledným krokom pri lectio divina je 
kontemplácia. Tu slová a myšlienky prene-
chávajú miesto láske, ako medzi zamilovaný-
mi, ktorým neraz stačí hľadieť na seba v ti-
chu. Biblický text zostáva, ale ako zrkadlo, 
ako ikona na kontemplovanie. A takto je tu 
dialóg.
Cez modlitbu prichádza Božie slovo bývať 
do nás a my prebývame v ňom. Slovo inšpi-
ruje dobré predsavzatia a podporuje činy; 
dáva silu a vyrovnanosť, a aj keď nás uvádza 
do krízy, dodáva nám pokoj. V krivolakých a 
zmätených dňoch zaisťuje srdcu to jadro dô-
very a lásky, ktoré ho chráni od útokov Zlé-
ho.
Takto sa Božie slovo stelesňuje – dovolím si 
použiť toto vyjadrenie: stelesňuje sa – v 
tých, ktorí ho prijímajú v modlitbe.
V ktoromsi starobylom texte nachádza vy-
jadrenie intuícia, že kresťania sa tak veľmi 
identifikujú so Slovom, že aj keby spálili 
všetky Biblie sveta, jej „odtlačok“ by sa ešte 
dal zachrániť z tej stopy, ktorú zanechala v 
životoch svätých. Toto je krásne vyjadrenie.
Kresťanský život je dielom zároveň po-
slušnosti i  tvorivosti. Dobrý kresťan mu-
sí byť poslušný, ale musí byť tvorivý. Po-
slušný, pretože načúva Božiemu slovu; 
tvorivý, pretože má v sebe Ducha Sväté-
ho, ktorý ho podnecuje ho uskutočňovať, 
prinášať ďalej. Ježiš to hovorí na konci 
jednej zo svojich rečí vo forme podoben-
stva týmto prirovnaním: «Každý zákon-
ník, ktorý sa stal učeníkom nebeského 
kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý 
vynáša zo svojej pokladnice» – zo srdca 
– «veci nové i staré» (Mt 13,52).
Sväté písmo je nevyčerpateľný poklad. 
Nech nám všetkým Pán dá, aby sme z ne-
ho čerpali stále viac, prostredníctvom 
modlitby.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)
zdroj: vaticannews.va
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   LITURGICKÝ PREHĽAD (1.2.– 7.2.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

1. 2. 

Pondelok 4. týždňa 
v Cezročnom období 

Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Vincent  
ž. Anna Plišková (70 r.) 

Krížová Ves 17:30 † Dušan a Leoš 

UT 

2. 2. 

Obetovanie Pána 
Sviatok 

25. Svetový deň  
zasväteného života 

Spišská Belá 18:30 
† Ján, Tibor, Milan, František 
† Jozef, František, Pavol, Terézia 

Strážky 17:00 † Ján 

ST 

3. 2. 

Sv. Blažeja,  
biskupa a mučeníka  

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 18:30 
† Tomáš 
† Štefan a Alžbeta (úmysel z 22.1) 

Krížová Ves 17:30 † Jozef Kredatus  

ŠT 
4. 2. 

Štvrtok 4. týždňa 
v Cezročnom období 

Féria 

Spišská Belá 18:30 
ž. Anna, Anton, Lenka 
† Rudolf a Alžbeta (úmysel z 24.1) 

Strážky 17:00 ž. Helena (80 r.) 

PIA 

5. 2. 

Sv. Agáty,  
panny a mučenice 

Spomienka 
Prvý piatok v mesiaci 

Spišská Belá 18:30 
† František, Mária, Anna 
† Ján, Matilda, Anna, Marika 

Krížová Ves 17:30 † František 

SO 

6. 2. 

Sv. Pavla Mikiho 
a spoločníkov,  

japonských mučeníkov 
Spomienka 

Prvá sobota v mesiaci 

Spišská Belá 

7:00 ž. rod. Britaňáková (úmysel z 24.1) 

18:30 
† Emil, Andrej, Alžbeta 
† Zuzana 

NE 

7. 2. 

PIATA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Spišská Belá 10:30 
za veriacich 
ž. František (50 r.)  

Krížová Ves 10:00 † Milan 

 

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú vo všetkých slovenských diecézach 

a eparchiách až do odvolania 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 (31.1.) bude o 15:00 Eucharistická pobožnosť, ktorá bude vysielaná online pro-
stredníctvom nášho youtubového kanálu.
2. V sobotu (6.2) bude sv. omša aj ráno o 7:00. Po sv. omši bude fatimská pobožnosť, 
ktorá bude vysielaná online prostredníctvom nášho youtubového kanálu.
3. Darovali: mladomanželia Marek a Martina 100€, z pohrebu Františka Pisarčíka 50€. Na 
rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznáma 100€, na rekonštrukciu zvonov v Spišskej 
Belej Bohuznáma 100€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Mgr. Matúš Matava, syn rodičov Jána a Anny r. Krempaskej, bývajúci v Spišskej Belej a 

Bc. Veronika Gregocká, dcéra rodičov Štefana a Dariny r. Vaľovčíkovej, bývajúca v Čiernom Poli
ohlasujú sa po prvýkrát.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes by som sa chcel zastaviť nad 
modlitbou, v ktorej môžeme vychá-

dzať z nejakého biblického úryvku. Slová 
Svätého písma nie sú napísané, aby zostali 
uväznené na papyruse, pergamene alebo pa-
pieri, ale aby boli vypočuté človekom, ktorý 
sa modlí, tým, že im dáva klíčiť vo svojom 
srdci. Božie slovo prichádza do srdca. Ka-

techizmus uvádza takto: «Čítanie Svätého 
písma má sprevádzať modlitba, aby sa nad-
viazal rozhovor medzi Bohom a človekom» 
(KKC, 2653). Bibliu nemožno čítať ako ne-
jaký román, musí to sprevádzať modlitba. 
Takto ťa modlitba vedie, pretože je to dialóg 
s Bohom.
Ten biblický verš bol napísaný aj pre mňa, 
pred mnohými stáročiami, aby mi priniesol 
slovo od Boha. Bol napísaný pre každého z 
nás. Všetkým veriacim sa pritrafí nasledovná 
skúsenosť: pasáž Písma, vypočutá už toľko 
krát, ku mne jedného dňa znenazdajky pre-
hovorí a osvetlí nejakú situáciu, ktorú preží-
vam. Ale je potrebné, aby som v ten deň bol 
pri stretnutí s týmto Slovom. Aby som bol 
tam; načúvajúci Slovu.
Každý deň Boh prechádza a zasieva semiač-
ko do pôdy nášho života. Nevieme, či dnes 
nájde pôdu nehostinnú a tŕnistú, alebo 
úrodnú pôdu, ktorá tomu výhonku dá vzrast 
(porov. Mk 4,3-9). Záleží na nás, na našej 
modlitbe, na otvorenom srdci, s akým pri-
stupujeme k Písmu, aby sa stalo pre nás ži-
vým Božím slovom. Boh prechádza, neustá-
le, prostredníctvom Písma. A zopakujem, čo 
som povedal minulý týždeň, čo hovorieval 
sv. Augustín: „Mám strach, že by Boh pre-
šiel“. Strach z čoho? Že by som ho nepočul; 
že by som si neuvedomil, že je to Pán.
Prostredníctvom modlitby sa deje niečo ako 
nové vtelenie Slova. A my sme tými „svä-

MODLITBA SO SVÄTÝM PÍSMOM
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