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JA SOM DOBRÝ PASTIER. 

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. 
Dobrý pastier položí svoj život za ovce. 
Nájomník a ten, čo nie je pastierom 

     a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, 
keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a roz-
háňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ov-
ciach.

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje 
poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja po-
znám Otca. Aj svoj život položím za ovce.

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ov-
činca. Aj tie musím priviesť a budú počuť 
môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.

Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj ži-
vot, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho nebe-
rie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať 
ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz 
som dostal od môjho Otca“

(Jn 10, 11 – 18).

„Nebojte sa, ak prídu aj nabudúce, zavolajte 
mi, ja vás obránim.“ To sú slová kňaza, kto-
rému sa veriaci po svätej omši sťažovali, že 
k nim prišli jehovisti a spochybňovali ich 
vo viere. Veriaci poznali svojho kňaza a dô-
verovali mu. Videli v ňom pastiera a strážcu 
ich duší, ktorý je pripravený postaviť sa za 
nich kedykoľvek a chrániť ich. Kňaz zasa 
poznal svojich veriacich a miloval ich, lebo 
bol inšpirovaný láskou Ježiša Krista, ktorý 
o sebe povedal: „Ja som dobrý pastier“. 
Ukrižovali ho, ale Boh ho vzkriesil z mŕt-
vych, aby sme boli Božími deťmi. Len v je-
ho mene môžeme byť spasení. O týchto vý-
rokoch dnes uvažujeme v čítaniach a 
evanjeliu dnešnej nedele. Dnešný deň je 
dňom modlitieb za nové kňazské povola-
nia, za bohoslovcov, za kňazov. Dnes si mu-
síme aj uvedomiť, že máme chrániť du-
chovných pastierov a modliť sa za nich, aby 
boli dobrými pastiermi. Duchovných 
pastierov treba chrániť od každého zla, od 
nástrah, straty dobrého mena, od pohorše-
ní, zvodov, zákerností a intríg. Kristus, 
Dobrý pastier, nás všetkých v tom inšpiru-
je, lebo on aj svoj život položil za svoje ov-
ce. Tak veľmi nás miluje. Aká je moja láska 
k nemu? A ako si vážim svojho duchovné-
ho otca, modlím sa za neho? Potrebuje mo-
ju modlitbu!

Pane Ježišu, Dobrý pastier, pomôž mi 
pochopiť, že kňazov budeme mať len ta-
kých, akých si vymodlíme. Pane, daj 
nám kňazov, daj nám svätých kňazov a 
učiň nás prístupnými ich náukám! 
Amen.

Zamyslenia+

né, cenzurované. Predovšetkým bolesť je nebez-
pečná, ak zostáva ukrytá, uzavretá v nás... Bolesť 
uzavretá v nás, ktorá sa nemôže prejaviť či venti-
lovať, môže otráviť dušu; má to smrteľné násled-
ky. A práve z tohto dôvodu nás Sväté písmo učí 
modliť sa niekedy aj odvážnymi slovami. Posvät-
ní pisatelia nás nechcú zavádzať ohľadom člove-
ka: vedia, že v jeho srdci pobývajú tiež city málo 
príkladné, priam i nenávisť. Nikto z nás sa nena-
rodí svätý, a ak tieto zlé city klopú na dvere náš-
ho srdca, treba ich vedieť zneškodniť modlitbou 
a slovami, ktoré sú Božie. V žalmoch nachádza-
me aj vyjadrenia veľmi tvrdé voči nepriateľom 
– vyjadrenia, ktoré nás duchovní majstri učia 
prisudzovať diablovi a  našim hriechom –; 
a predsa sú to slová, ktoré patria do ľudskej rea-
lity, a ktoré sa zaradili do rámca Svätého písma. 
Sú tam, aby nám dosvedčili, že keby voči násiliu 
neexistovali slová schopné priviesť zlé city k ne-
urážaniu a usmerniť ich tak, aby nepôsobili ško-
dy, svet by bol v nich úplne ponorený.
Prvá ľudská modlitba je vždy ústnym recitova-
ním.  Pery sa vždy hýbu ako prvé. Aj keď všetci 
vieme, že modliť sa neznamená opakovať slová, 
napriek tomu ústna modlitba je najistejšia a je 
vždy možné ju praktizovať. Naopak city, akokoľ-
vek vznešené, sú vždy neisté: prichádzajú a od-
chádzajú, opúšťajú nás a vracajú sa. Nielen to, aj 
milosti modlitby sú nepredvídateľné: v niekto-
rých chvíľach sú útechy hojné, avšak v najtem-
nejších dňoch sa zdá, že sa celkom vyparili. 
Modlitba srdca je tajuplná a v niektorých mo-
mentoch nám uniká. Modlitba pier, ktorá sa še-
poce alebo recituje zborovo, je naopak vždy 
k dispozícii, a potrebná je tak ako manuálna prá-
ca. Katechizmus uvádza: «Ústna modlitba je 
nevyhnutnou zložkou kresťanského života. Ježiš 
učí svojich učeníkov, ktorých priťahovala tichá 
modlitba ich učiteľa, ústnu modlitbu: Otče 
náš» (KKC, 2701). „Nauč nás modliť sa“, prosia 
učeníci Ježiša, a  Ježiš ich učí ústnu modlitbu: 
Otče náš. A v tej modlitbe je všetko.
Všetci by sme mali mať tú pokoru niektorých 
starých ľudí, ktorí v kostole, možno preto, že ich 
sluch už slabne, recitujú polohlasne modlitby, 
ktoré sa naučili ako deti, a chrámovú loď zapĺňa-

jú šeptom. Tá modlitba nenarúša ticho, ale do-
svedčuje vernosť povinnosti modliť sa, praktizo-
vanej po celý život bez zanedbávania. Títo ľudia 
pokornej modlitby sú často veľkými orodovník-
mi farností: sú tými dubmi, ktoré z roka na rok 
rozširujú svoje vetvy, aby ponúkli tieň väčšiemu 
počtu ľudí. Iba Boh vie, kedy a nakoľko sa ich 
srdce spája s tými odriekanými modlitbami: is-
totne aj títo ľudia museli čeliť nociam a chvíľam 
prázdnoty. Avšak ústnej modlitbe možno vždy 
zostať vernými. Je ako kotva: držať sa lana a takto 
verne vytrvať, nech sa deje, čo chce. Všetci sa 
máme čo učiť od vytrvalosti ruského pútnika, 
o ktorom hovorí jedno slávne duchovné dielo, 
že sa naučil umeniu modlitby nekonečným opa-
kovaním invokácie: „Pane, Ježišu Kriste, Boží 
Syn, zmiluj sa nado mnou hriešnikom!“ (porov. 
KCC 2616; 2667). Opakoval iba toto. Ak bude 
vo svojom živote obdarený milosťami, ak sa jeho 
modlitba jedného dňa stane tak horúcou, že mu 
dá vnímať prítomnosť Božieho kráľovstva 
uprostred nás, ak sa jeho pohľad premení tak, že 
bude ako pohľad dieťaťa, je to preto, lebo vytrval 
v odriekaní jednoduchej kresťanskej opakovacej 
prosby. 
Tá sa napokon stane súčasťou jeho dychu. Ten 
príbeh ruského pútnika je nádherný: je to kniha 
prístupná každému. Radím vám prečítať si ju: 
pomôže vám pochopiť, čo je to ústna modlitba.
Nesmieme teda pohŕdať ústnu modlitbu. Nie-
kto povie: „Veď je to niečo pre deti, pre nevzde-
laných ľudí; ja hľadám modlitbu mysle, meditá-
ciu, vnútorné vyprázdnenie, aby prišiel Boh“. 
Prosím vás, neupadnime do pýchy pohŕdania 
ústnou modlitbou. Je to modlitba jednodu-
chých ľudí, tá, ktorú nás naučil Ježiš: Otče náš, 
ktorý si na nebesiach...
Tie slová, ktoré vyslovujeme, nás chytia za ruku; 
v niektorej chvíli nám vracajú chuť, prebudia aj 
tie najospalejšie srdcia; prebúdzajú city, ktoré sa 
nám vytratili z pamäti, a vedú nás za ruku k za-
kusovaniu Boha. A predovšetkým sú jediné, kto-
ré bezpečným spôsobom nasmerujú k Bohu 
otázky, ktoré chce počuť. Ježiš nás nenechal v 
hmle. Povedal nám: „Vy sa budete modliť takto!“ 
A naučil nás modlitbu Otče náš (porov. Mt 6,9).

(Preklad: Slovenská redakcia VR)
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LITURGICKÝ PREHĽAD (26.4.– 2.5.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

26. 4. 

Pondelok po  
4. veľkonočnej nedeli 

Féria 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel ordinára 

18:30 † Terézia, Jozef, František, Pavol 

Krížová Ves 17:30 o dary Ducha Svätého pre Martu 

UT 

27. 4. 

Utorok po  
4. veľkonočnej nedeli 

Féria 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel ordinára 

18:30 † Peter Vaško 

Strážky 17:00 † Jozef, Mária, Jozef 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 

ST 

28. 4. 

Sv. Petra Chanela,  
kňaza a mučeníka 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 † Eva a Ján Mazurek 

18:30 † Emanuel a Valéria 

Krížová Ves 17:30 † Jozef a Rudolf 

ŠT 
29. 4. 

SV. KATARÍNY SIENSKEJ, 
PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, 

PATRÓNKY EURÓPY 
Sviatok 

Spišská Belá 
6:30 † Ján 

18:30 † Ján, Matej, Anna, Rudolf 

Strážky 17:00 † Róbert Gallik 

PIA 

30. 4. 

Sv. Pia V., pápeža 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 ž. Jaroslav a Jaroslav 

18:30 † Michal Halčin 

Krížová Ves 17:30 † Michal a Mária 

SO 

1. 5. 

Sv. Jozefa, robotníka 
Ľubovoľná spomienka 
PRVÁ SOBOTA V MESIACI 

Spišská Belá 
6:30 † Jozef Marhefka (15. výročie) 

18:30 † Mária, Július, Marta, Ján 

Strážky 17:00 na úmysel ordinára 

NE 

2. 5. 

PIATA VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

Spišská Belá 

7:30 ž. Alfonz (70 rokov) 

9:00 † Libuša, Karol, Jozef Michaľak 

10:30 za veriacich 

16:00 na úmysel ordinára 

18:30 † Milan Zibura 

Strážky 9:00 † Peter a Ružena 

Krížová Ves 

8:00 na úmysel ordinára 

10:00 Hasiči 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Od pondelka 19. apríla 2021 sú opäť povolené verejné bohoslužby. Počet účastní-
kov nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre 
účastníkov bohoslužieb. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v 
sprievode dospelej osoby. Aj naďalej ostávajú v platnosti predchádzajúce opatrenia (pre-
kryté horné dýchacie cesty, dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola, obrad pokoja bez podá-
vania rúk, sv. prijímanie na ruku). Veriaci sú aj naďalej - kvôli limitovanej účasti - oslobo-
dení od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách.
2. Pripomíname možnosť prihlásiť sa (do 1. mája) na sviatosť birmovania, ktorá je 
naplánovaná na 13. júna 2021. Na prihlasovanie využite formulár, ktorý je zverejnený na 
našej farskej stránke: rkfarnost.spisskabela.sk. Prihlasovať sa môžu žiaci 9. ročníka a starší.
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.
2. V sobotu po rannej sv. omši bude fatimská a májová pobožnosť.
3. Májové pobožnosti budú počas týždňa pred večernou sv. omšou o 18:10, v nedeľu pri 
popoludňajšej pobožnosti o 15:00.
4. O upratovanie farského kostola v piatok 30.4.2021 po večernej sv. omši prosíme skupinu č. 32: 
ul. Družstevná: Kačmarčíková č.85, ul. Tovarenská č.7: Vidová , Šperková,
ul. Tovarenská: Pisarčíková, Pitoňáková, Kpt. Nálepku: Lopatovská č.15.
5. Darovali: na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámi darcovia 350€. Všet-
kým darcom úprimné Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Májové pobožnosti budú počas týždňa pred večernou sv. omšou o 16:40, v nedeľu pri 
popoludňajšej pobožnosti o 14:00.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 1.5.2021, prosíme tieto ženy:
Viera Grichová a Michaela Benišová. 
KRÍŽOVÁ VES
1. Májové pobožnosti budú počas týždňa pred večernou sv. omšou o 17:10, v nedeľu pri 
popoludňajšej pobožnosti 14:00.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 1.5.2021, prosíme tieto ženy:
Mária Krempaská, č.d. 148, Eva Voláthová, č.d. 153, Marta Geletková, č.d. 158.
Prosíme ženy, ktoré upratujú, aby po každej sv. omši prišli vydenzifikovať lavice a kľučky 
na dverách kostola. 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

Patrik Kaňuk, syn rodičov Jána a Danky r. Dulákovej, bývajúci v Spišskej Belej a 
Mária Majerčáková, dcéra rodičov Ondreja a Márie r. Budzákovej, bývajúca v Lendaku

ohlasujú sa po druhýkrát

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Modlitba je rozhovor s Bohom; a každé 
stvorenie sa istým spôsobom zhovára 

s Bohom. U človeka sa modlitba stáva slovom, 
invokáciou, piesňou, poéziou... Božie slovo sa 
stalo telom, a v tele každého človeka sa slovo vra-
cia k Bohu v modlitbe. Slová sú našimi výtvormi, 
ale sú aj našimi „matkami“, a do istej miery nás 
formujú. Slová modlitby nám dávajú bezpečne 

prejsť tmavou dolinou, vedú nás k pašienkam ze-
leným a bohatým na vodu, čo nám umožňuje ho-
dovať pred očami protivníka, ako nás to učí reci-
tovať žalm (porov. Ž 23). Slová sa rodia z citov, 
ale existuje aj opačná cesta: keď sa slovami stvár-
ňuje cítenie.
Biblia vychováva človeka k tomu, aby všetko vyš-
lo na svetlo slova, aby nič ľudské nebolo vylúče-

ÚSTNA MODLITBA

pokračovanie na zadnej strane


