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pokračovanie na druhej strane

TOTO VÁM PRIKAZUJEM:
ABY STE SA MILOVALI NAVZÁJOM.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako 
mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. 
Ostaňte v mojej láske!

     Ak budete zachovávať moje prikáza-
nia, ostanete v mojej láske, ako ja zacho-
vávam prikázania svojho Otca a ostávam 
v jeho láske. Toto som vám povedal, aby 
vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť 
bola úplná.
Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milo-
vali navzájom, ako som ja miloval vás. 
Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto polo-
ží svoj život za svojich priateľov.
Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám 
prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, 
lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Na-

zval som vás priateľmi, pretože som vám 
oznámil všetko, čo som počul od svojho 
Otca.
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si 
vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste 
išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie 
zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo 
ho budete prosiť v mojom mene.
Toto vám prikazujem: Aby ste sa milo-
vali navzájom.“

Jn 15, 9-17

Ďakujem, Ježišu, že nemiluješ tak, ako 
ľudia. Kvôli sympatiám, výzoru, dobrým 
známkam alebo dobrému správaniu či 
kvôli úspechu. Ďakujem, že Tvoja láska 
nie je podmienečná: „keď budeš taká a 
taká...“, „až keď urobíš to a to...“. Ďaku-
jem, že nečakáš, kým urobíme my prvý 
krok k Tebe. Miluješ dokonca aj vtedy, 
keď sme sa previnili a necítime sa byť 
hodní lásky. „Ako mňa miluje Otec,  tak 
ja milujem vás.“ Láskou večnou, vernou, 
stálou, pevnou, nezávislou od nálad, 
emócií. Ako Otec miluje svojho jediné-
ho Syna... Ako jedna božská Osoba milu-
je druhú – bez podmienok, prekážok, zá-
bran, tak Ježiš miluje nás. Ako voda bez 
prekážok tečie obrovským potrubím, tak 
sa Božia láska cez Ježiša vylieva na nás.

Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, 
že Kristus zomrel za nás, keď sme boli eš-
te hriešnici. (Rim 5,8)

Zamyslenia+

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Pokračujeme v katechézach o modlitbe 
a v tejto katechéze by som sa chcel zasta-

viť nad modlitbou kontemplácie.
Kontemplatívna dimenzia ľudského bytia – čo 
ešte nie je kontemplatívna modlitba – je trochu 
ako „soľ“ života: dodáva chuť, záživnosť našim 
dňom. Dá sa kontemplovať hľadiac na slnko, kto-
ré ráno vychádza, alebo na stromy, ktoré sa na jar 
odievajú do zelene; dá sa kontemplovať počúva-
júc hudbu alebo spev vtákov, čítajúc knihu, kon-
templovať pred nejakým umeleckým dielom ale-
bo pred tým majstrovským dielom, ktorým je 
ľudská tvár... Carlo Maria Martini, poslaný ako 
biskup do Milána, dal svojmu prvému pastier-
skemu listu nadpis „Kontemplatívny rozmer ži-
vota“: vskutku, kto žije vo veľkom meste, kde je 
všetko – môžeme tak povedať – umelé, kde je 
všetko zamerané na funkčnosť, riskuje, že stratí 
schopnosť kontemplácie. Kontemplovať nie je 
predovšetkým spôsob konania, ale je to spôsob 
bytia: byť kontemplatívnym.
Byť kontemplatívni nezávisí od očí, ale od srdca. A 
tu vstupuje do hry modlitba, ako akt viery a lásky, 
ako „dych“ nášho vzťahu s Bohom. Modlitba očis-
ťuje srdce, a tým rozjasňuje aj pohľad, pretože 
umožňuje uchopiť realitu z iného uhla pohľadu. 
Katechizmus opisuje túto transformáciu srdca 
modlitbou citujúc známe svedectvo svätého fará-
ra z Arsu: «Kontemplatívna modlitba je pohľad 
viery upretý na Ježiša. „Ja sa dívam na neho a on sa 
díva na mňa,“ hovorieval za čias svojho svätého fa-
rára sedliak z Arsu, ktorý sa modlil pred svätostán-
kom. […] Svetlo Ježišovho pohľadu osvecuje zrak 
nášho srdca. Učí nás vidieť všetko vo svetle jeho 
pravdy a jeho súcitu so všetkými ľuďmi» (KKC, 
2715). Všetko sa rodí odtiaľ: zo srdca, ktoré cíti, že 
sa naň hľadí s láskou. A takto sa na realitu nazerá 
odlišnými očami.
„Ja sa dívam na neho, a on sa díva na mňa!“ Je to 
tak: v láskyplnej kontemplácii, ktorá je typická 
pre najvnútornejšiu modlitbu, netreba veľa slov: 
stačí jeden pohľad, stačí byť presvedčenými o 
tom, že náš život je obklopený veľkou a vernou 
láskou, od ktorej nás nemôže nikdy nič odlúčiť.
Ježiš bol majstrom tohto pohľadu. V jeho živote 
nikdy nechýbali chvíle, miesta, stíšenia, láskypl-
né spoločenstvo, ktoré umožňuje, aby sa život 

nepokrivil nevyhnutnými skúškami, ale uchránil 
si neporušenú krásu. Jeho tajomstvom bol vzťah 
s nebeským Otcom.
Pomyslime na udalosť Premenenia Pána. Evanje-
liá umiestňujú túto epizódu do kritického mo-
mentu Ježišovej misie, keď okolo neho narastajú 
protesty a odmietania. Dokonca i medzi jeho 
učeníkmi ho mnohí nechápu a odchádzajú; je-
den z Dvanástich prechováva myšlienky o zrade. 
Ježiš začína hovoriť otvorene o utrpení a smrti, 
ktoré ho čakajú v Jeruzaleme.  A práve v týchto 
súvislostiach Ježiš vystupuje na horu s Petrom, 
Jakubom a Jánom. Markovo evanjelium hovorí: 
«Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril 
a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak 
nevybielil» (9,2-3). Práve v tejto chvíli, v ktorej 
je Ježiš nepochopený – odchádzali preč, opúšťali 
ho len preto, že ho nechápali –, v tejto chvíli, keď 
je nepochopený, práve keď sa všetko zdá zatem-
nené vo víre nedorozumení, práve tam sa rozsve-
cuje božské svetlo. Je to svetlo lásky Otca, ktorá 
napĺňa srdce Syna a premieňa celú jeho osobu.
Niektorí duchovní učitelia v minulosti chápali 
kontempláciu ako opak k činnosti, a vyvyšovali 
tie povolania, ktoré unikali zo sveta a jeho prob-
lémov, aby sa naplno venovali modlitbe. V sku-
točnosti v Ježišovi Kristovi, v jeho osobe, a v 
evanjeliu nie je protiklad medzi kontempláciou a 
činnosťou. Nie, u Ježiša v evanjeliu si to neproti-
rečí. Možno to prišlo z vplyvu niektorého neo-
platónskeho filozofa, ale zaručene tu ide o dua-
lizmus, ktorý nepatrí ku kresťanskému posolstvu.
Je len jediné veľké povolanie v evanjeliu, a to je 
nasledovať Ježiša na ceste lásky. Toto je vrchol a 
centrum všetkého. V tomto zmysle sú dobročin-
nosť a kontemplácia synonymami, hovoria to is-
té. Svätý Ján z Kríža tvrdieval, že maličký skutok 
čistej lásky je užitočnejší pre Cirkev ako všetky 
ostatné diela dohromady. To, čo sa rodí z modlit-
by a nie z domýšľavosti nášho ega, čiže to, čo je 
očistené pokorou, aj keď je to skutok lásky skrytý 
a tichý, je tým najväčším zázrakom, ktorý môže 
kresťan vykonať. A toto je cesta kontemplatívnej 
modlitby: ja sa dívam na Neho, On sa díva na 
mňa! Tento skutok lásky v tichom dialógu s Ježi-
šom je pre Cirkev tak veľmi blahodarný.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

KONTEMPLATÍVNA MODLITBA
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LITURGICKÝ PREHĽAD (10.5.– 16.5.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

10. 5. 

Sv. Jána z Avily,  
kňaza a učiteľa Cirkvi 
Ľubovoľná spomienka 

Prosebný deň 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta  

18:30 ž. Patrik a Mária 

Krížová Ves 17:30 † Helena 

UT 

11. 5. 

Bl. Sáry Salkaháziovej, 
panny a mučenice 

Ľubovoľná spomienka 
Prosebný deň 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Tomáš, Vojtech a Katarína  

Strážky 17:00 † Mária a Ján 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 

ST 

12. 5. 

Sv. Pankráca, mučeníka 
Ľubovoľná spomienka 

Prosebný deň 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Šimon a Agnesa 

Krížová Ves 17:30 ž. Vladimír (60 r.) 

ŠT 
13. 5. 

NANEBOVSTÚPENIE 
PÁNA 

SLÁVNOSŤ 

Spišská Belá 

6:30 ž. Anna (50 rokov)  

9:00 ž. Oľga 

16:00 † Štefan Koščák (1. výročie) 

18:30 † Andrej Vošček 

Strážky 17:00 † František a Margita 

Krížová Ves 
17:30 † Ľubomír a Viliam 

19:30 sv. omša v pastoračnom centre 

PIA 

14. 5. 

Sv. Mateja, apoštola 

Sviatok 

Spišská Belá 
6:30 † Jolana a Július 

18:30 † Žofia s rod. 

Krížová Ves 17:30 ž. Darina Andrášová 

SO 

15. 5. 

Sobota po  
6. veľkonočnej nedeli 

Féria 

Spišská Belá 
6:30 ž. Jaroslav a Lea 

18:30 † Mária a Pavel Kuna a rod. 

Strážky 17:00 na úmysel celebranta 

Krížová Ves 18:00 sv. omša v pastoračnom centre 

NE 

16. 5. 

SIEDMA VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

Spišská Belá 

7:30 ž. Anna 

9:00 † Pavol a Božena 

10:30 na úmysel celebranta 

16:00 † Eduard Kuna 

18:30 ž. Iveta 

Strážky 9:00 † Tomáš, Anna, Júlia 

Krížová Ves 

8:00 na úmysel ordinára 

10:00 za veriacich farnosti  

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.

SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude eucharistická a májová pobožnosť.
2. Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných 
dní sú prosby za úrodu. Formulár sv. omše „V čase sejby“ bude slúžiť v utorok pri sv. omšiach.
3. Májové pobožnosti budú počas týždňa pred večernou sv. omšou o 18:10, v sobotu po rannej sv. om-
ši v nedeľu pri popoludňajšej pobožnosti o 15:00.
3. V piatok (14.5.) sa začína novéna k Duchu Svätému. Modliť sa ju budeme počas májovej pobožnosti.
4. O upratovanie farského kostola v piatok 14.5.2021 po večernej sv. omši prosíme skupinu č. 2 : 
ul. Hviezdoslavová: Neupaverová č.2, Šperková č.25, Bičušová č.39, Lešundáková č.55, Horanská č.56, 
Porubovičová č. 60; ul. Nová: Štefaňáková č.1
5. Darovali: na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámi darcovia 250€. Všetkým 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. Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných 
dní sú prosby za úrodu. Formulár sv. omše „V čase sejby“ bude slúžiť v utorok pri sv. omši.
3. V piatok (14.5.) sa začína novéna k Duchu Svätému.
4. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 15.5.2021, prosíme tieto ženy: Jana Džadoňová a Má-
ria Majerčáková. 
5. Darovali: z krstu Šimona Beniša 50€. Úprimné Pán Boh zaplať!

KRÍŽOVÁ VES
1. Májové pobožnosti budú počas týždňa pred večernou sv. omšou o 17:10, v nedeľu pri popoludňajšej 
pobožnosti 14:00.
2. Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných 
dní sú prosby za úrodu. Formulár sv. omše „V čase sejby“ bude slúžiť v pondelok pri sv. omši.
3. V piatok (14.5.) sa začína novéna k Duchu Svätému
4. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 15.5.2021, prosíme tieto ženy: Marta Čepišáková, č.d. 
9, Marta Bujňáková, č.d. 10, Gabriela Grotkovská, č.d. 11. 
5. Darovali: na krstu Elisy Strakovej 50€, z pohrebu † Jána Mešára 100€. Pán Boh zaplať!

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Richard Lenkavský, syn rodičov Alojza a Anny r. Vnenčákovej, bývajúci v Spišskej Belej a 
Denisa Brežinová, dcéra rodičov Jozefa a Anny r. Štefaňákovej, bývajúca v Slovenskej Vsi

ohlasujú sa po druhýkrát

Lukáš Danko, syn rodičov Miroslava a Vlasty r. Andrášovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Simona Báleková, dcéra rodičov Štefana a Zdenky r. Hajurkovej, bývajúca v Kvačanoch

ohlasujú sa po druhýkrát

Nikolas Horváth, syn rodičov Jána a Amálie r. Hangurbadžovej, bývajúci v Krížovej Vsi a
Dominika Hangurbadžová, dcéra rodičov Adama a Kataríny r. Mirgovej, bývajúca v Rakúsoch

ohlasujú sa po druhýkrát

Marek Repel, syn rodičov Jozefa a Adriany r. Taratutovej, bývajúci v Ľubici a 
Anna Mazureková, dcéra rodičov Antona a Viery r. Žmijovskej, bývajúca v Strážkach

ohlasujú sa po prvýkrát


