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MODLITBA A NAJSVÄTEJŠIA TROJICA (2. ČASŤ)

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes si skompletizujeme kate-
chézu o modlitbe ako vzťahu s 

Najsvätejšou Trojicou, a to zvlášť s Du-
chom Svätým.
Prvým darom každej kresťanskej existen-
cie je Duch Svätý. Nie je jedným z mno-
hých darov, ale je Darom základným. Du-
ch je darom, ktorý Ježiš sľúbil, že nám ho 
pošle. Bez Ducha niet vzťahu s Kristom a 
s Otcom. Pretože Duch otvára naše srdce 
prítomnosti Boha a priťahuje ho v tomto 
„víre“ lásky, ktorou je srdce samotného 
Boha. My nie sme iba hosťami a pútnikmi 
na ceste po tejto zemi, sme tiež hosťami a 
pútnikmi v tajomstve Najsvätejšej Troji-

ce. Sme ako Abrahám, ktorý v deň, keď 
prijal troch pocestných pod vlastnou 
strechou, stretol Boha.
Ak môžeme v pravde vzývať Boha me-
nom „Abba – Otec“, je to preto, že v nás 
prebýva Duch Svätý; je to On, ktorý nás 
v hĺbke premieňa a dáva nám zakúsiť do-
jímavú radosť z toho, že sme milovaní 
Bohom ako skutočné deti. Všetku du-
chovnú prácu v našom vnútri smerom k  
Bohu robí Duch Svätý, tento dar. Pracuje 
v nás, aby s Ježišom viedol náš kresťanský 
svet vpred k Otcovi.
Katechizmus ohľadom tohto hovorí: 
«Vždy, keď sa začíname modliť k Ježišo-
vi, Duch Svätý nás priťahuje na cestu 
modlitby svojou predchádzajúcou milos-
ťou. Keďže nás učí modliť sa, pripomínaj-
úc nám Krista, ako by sme sa nemali 
modliť aj k nemu samému? Preto nás Cir-
kev povzbudzuje, aby sme každý deň vzý-
vali Ducha Svätého, najmä na začiatku a 
na konci každej dôležitej činnosti» 
(KKC, 2670).
Hľa, aké je dielo Ducha v nás. On nám 
„pripomína“ Ježiša a sprítomňuje ho v 
nás – môžeme povedať, že je našou trojič-
nou pamäťou, je pripomienkou Boha v 
nás – a sprítomňuje ho v Ježišovi, aby sa 
nestal osobou z minulosti: čiže Duch pri-
náša prítomnosť Ježiša do nášho vedo-
mia.
Ak by bol Kristus iba ďaleko v čase, boli 
by sme osamotení a opustení vo svete. 
Áno, pripomenuli by sme si Ježiša tam, 
ďaleko, ale je to Duch, ktorý ho prináša 
teraz, v tomto čase, do nášho srdca. Teda 

v Duchu Svätom je všetko oživené: kresťa-
nom v každom čase a mieste je otvorená 
možnosť stretnúť Krista.
Je otvorená možnosť stretnúť Krista nie 
iba ako na historickú osobu. Nie: On pri-
ťahuje Krista do našich sŕdc, je to Duch, 
ktorý nám dáva stretnúť sa s Krstom. On 
nie je vzdialený, Duch je s nami: Ježiš stále 
učí svojich učeníkov ako premeniť ich srd-
cia, ako to robil s Petrom, Pavlom, s Má-
riou z Magdaly, so všetkými apoštolmi. 
Ale prečo je Ježiš prítomný? Pretože je to 
Duch, ktorý ho privádza k nám.
Je to skúsenosť, ktorú prežívali mnohí 
modliaci sa: muži a ženy, ktorých Duch 
Svätý formoval podľa Kristovej „miery“ v 
milosrdenstve, v službe, v modlitbe, v ka-
techézach... Je milosťou môcť stretnúť ta-
kýchto ľudí: uvedomíme si, že v nich pul-
zuje iný život, ich pohľad pozerá „ponad“.
Nemyslime iba na mníchov, na pustovní-
kov; nachádzajú sa aj medzi obyčajnými 
ľuďmi, tými, ktorí utkávali ten dlhý príbeh 
dialógu s Bohom - neraz vnútorným bo-
jom, ktorý očisťuje vieru. Títo pokorní 
svedkovia hľadali Boha v evanjeliu, v prija-
tej a adorovanej Eucharistii, v tvári brata v 
ťažkosti, a chránia jeho prítomnosť ako ta-
jomný oheň.
Prvou úlohou kresťanov je práve udržiavať 
živým ten oheň, ktorý Ježiš priniesol na 
zem (porov. Lk 12,49). A čo je týmto 
ohňom? Je to láska, Božia láska, Duch 
Svätý. Bez ohňa Ducha vyhasnú proroc-
tvá, smútok pošliape radosť, zvyk nahradí 
lásku, služba sa premení v otroctvo.
Prichádza tu na myseľ obraz zažatej lampy 
vedľa svätostánku, kde sa uchováva Eucha-
ristia. Aj keď sa kostol vyprázdni a zvečerí sa, 
aj keď je kostol zatvorený, táto lampa ostáva 
zažatá, stále horí: nevidí ju nikto, napriek to-
mu horí pred Pánom. Takto je Duch v na-
šom srdci stále prítomný ako tá lampa.
V Katechizme sa píše aj toto: «Duch Svä-
tý, ktorého pomazanie preniká celú našu 

bytosť, je vnútorným učiteľom kresťanskej 
modlitby. Je tvorcom živej tradície mod-
litby. Nepochybne je toľko ciest modlitby, 
koľko je tých, čo sa modlia, ale ten istý 
Duch pôsobí vo všetkých a so všetkými. 
Práve v spoločenstve Ducha Svätého je 
kresťanská modlitba modlitbou v Cirkvi» 
(KKC, 2672).

Koľ kokrát sa stane, že sa nemodlíme, 
nechce sa nám modliť alebo sa neraz mod-
líme ako papagáje ústami, ale srdce je ďa-
leko. Toto je čas, aby sme povedali Duchu: 
„Príď, príď Duchu Svätý, rozpáľ moje srd-
ce. Príď a nauč ma modliť sa, nauč ma hľa-
dieť na Otca, hľadieť na Syna. Nauč ma, 
aká je cesta viery. Nauč ma ako milovať a 
predovšetkým ma nauč mať postoj náde-
je.“ Ide o neprestajné volanie Ducha, aby 
bol prítomný v našich životoch.
Je to teda Duch, ktorý píše dejiny Cirkvi a 
sveta. My sme otvorené strany, pripravené 
prijať jeho kaligrafický rukopis. A v kaž-
dom z nás Duch tvorí originálne dielo, 
pretože nikdy nie je žiadny kresťan úplne 
totožný s iným. Na bezhraničnom poli 
svätosti jediný Boh, Najsvätejšia Trojica 
Lásky, dáva rozkvitnúť rôznosti svedkov: 
všetci rovnakí dôstojnosťou, ale tiež uni-
kátni v kráse, ktorú chcel Duch vyžarovať 
v každom z tých, ktorých Božie milosr-
denstvo učinilo jeho deťmi.

Nezabudnime, Duch je prítomný, je 
prítomný v nás. Načúvajme Duchu, 
zvolávajme Ducha – je to dar, dar, ktorý 
nám venoval Boh – a povedzme mu: 
„Duchu Svätý, neviem aká je tvoja tvár 
– toto nepoznáme – ale viem, že ty si si-
la, že si svetlo, že si schopný dať mi na-
predovať a naučiť ma ako sa modliť. 
Príď Duchu Svätý“. Toto je krásna mod-
litba: „Príď, Duchu Svätý“.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)
zdroj: vaticannews
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   LITURGICKÝ PREHĽAD (22.3.– 28.3.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

22. 3. 

Pondelok po 5. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Michal s rod. 
† Tibor Trembáč 

Krížová Ves 17:30 † Ján Bušovský 

UT 

23. 3. 

Utorok po 5. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Jozef a Mária Gancarčík 
† Ján (úmysel z 21.3.) 

Strážky 17:00 † Katarína a Štefan (úmysel z 12.1.) 

ST 

24. 3. 

Streda po 5. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Imrich a Katarína 
† Anna (35. výr.), Ján (úmysel z 21.3.) 

Krížová Ves 17:30 † Katarína a rod. Slovíková 

ŠT 
25. 3. 

ZVESTOVANIE PÁNA  
SLÁVNOSŤ 

Spišská Belá 18:30 
† Oskar a Jozef 
† Karol Šterbák 

Strážky 17:00 ž. Rozália 

PIA 

26. 3. 

Piatok po 5. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Emil a Anna 
ž. Róbert 

Krížová Ves 17:00 † Vlasta, Erik, Benjamín 

SO 

27. 3. 

Sobota po 5. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Mária a František Grich s rod.  
† Milan 

Strážky 17:00 † Milan (úmysel z 17.2.) 

NE 

28. 3. 

KVETNÁ NEDEĽA 
NEDEĽA UTRPENIA 

PÁNA 

Spišská Belá 10:30 
za veriacich 
† Žofia Molitorisová (1. výročie) 

Krížová Ves 10:00 
ž. rehoľné sestry Michaela, Marcela 
a Damiána (úmysel z 2.2.) 

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. Úmysly budú presunuté aj v prípade, ak 

vyhlásený úmysel nebude môcť byť odslúžený, napríklad z dôvodu pohrebnej sv. omše. 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
Na budúci týždeň sa v noci z 27. na 28. marca mení čas. O 2. hodine stredoe-

urópskeho času posúvame hodiny na 3. hodinu letného času.
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude krížová cesta, ktorá bude vysielaná online prostredníc-
tvom nášho youtubového kanálu.
2. Na dnes (21.3.), teda na 5. pôstnu nedeľu vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska 
zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Pre pandémiu, počas kto-
rej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, je možné zbierku podporiť darom na účet Slovenskej 
katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097 . Výnos zo zbierky bude použitý 
na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho Východu.
3. Darovali: z pohrebu Štefana Hangurbadža 50€, z pohrebu Jozefa Britaňáka 150€, 
z pohrebu Heleny Boršošovej 80€, na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámi dar-
covia 1100€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
Darovali: z pohrebu Heleny Džadoňovej 50€. Úprimné Pán Boh zaplať!

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

Ing. Adam Slodičák, syn rodičov Václava a Ruženy r. Gallikovej, bývajúci v Spišskej Belej - Strážkach a 
Mgr. Miroslava Pokrivčáková, dcéra rodičov Jána a Viery r. Sejutovej, bývajúca v Spišskej Belej

ohlasujú sa po prvýkrát.

Kto by mal záujem prispieť na potreby našej farnosti, prípadne 
na rekonštrukciu farského kostola, môže tak urobiť aj poukázaním 
milodaru na náš farský účet. Do poznámky, uveďte: "MILODAR":

IBAN: SK14 0900 0000 0000 9327 6988
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

VYSLUHOVANIE
SVIATOSTI BIRMOVANIA

Vysluhovanie sviatosti birmovania 
je v našej farnosti naplánované na 
13. júna 2021. Vzhľadom na aktu-
álnu epidemiologickú situáciu pro-
síme, aby ste vyplnili registračný 
formulár, ktorý nájdete na farskej 
stránke.  
Na birmovku sa môžu prihlaso-
vať žiaci 9. ročníka a starší. 

Ďalšie informácie budeme zverej-
ňovať vo Farskej rodine a na webo-
vej stránke farnosti.

SLÁVNOSŤ 
1. SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

Slávnosť 1. svätého prijímania je v na-
šej farnosti predbežne naplánovaná na 
nasledujúce termíny:
06. júna 2021 o 10:00 - Krížová Ves
20. júna 2021 o 10:30 - Základná 
škola M. R. Štefánika v Spišskej Belej
27. júna 2021 o 10:30 - Základná 
škola J. M. Petzvala v Spišskej Belej

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich 
detí bude po uvoľnení opatrení. Termín 
stretnutia bude vopred oznámený.


