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BOJ MODLITBY

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Som rád, že obnovujeme toto 
stretnutie tvárou v tvár, lebo, poviem 

vám, nie je pekné rozprávať do prázdna, pred 
televíznou kamerou. Nie je to pekné. A teraz, 
po toľkých mesiacoch – vďaka odvahe Mons. 
Sapienzu, ktorý povedal „Nie, spravme to 
tam“ – sme sa tu stretli. Skvele, Mons. Sapien-
za! Stretnúť sa s ľuďmi, stretnúť sa s vami, kaž-
dým s jeho vlastným príbehom, s ľuďmi, ktorí 
prichádzajú zovšadiaľ, z Talianska, Spojených 
štátov, z Kolumbie, i to malé futbalové druž-
stvo štyroch švajčiarskych bračekov – mys-
lím, že sú tam štyria... Chýba sestrička, dúfaj-
me, že príde...
A vidieť každého z vás sa mi veľmi páči, preto-
že sme všetci bratmi v Pánovi a vidieť sa nám 
pomôže modliť sa jeden za druhého. Hoci sú 
vzdialení, ale vždy buďme k ľuďom blízkymi. 
Nemôže chýbať sestra Geneviéve, ktorá pri-
chádza z Lunaparku, ľudia, ktorí pracujú... sú 
toľkí a sú tu všetci. Ďakujem za vašu prítom-
nosť a vašu návštevu. Prineste posolstvo pá-
peža všetkým. Pápežovo posolstvo je, že ja sa 
modlím za všetkých, a prosím, aby ste sa 
modlili za mňa, zjednotení v modlitbe.
A keď hovoríme o modlitbe, kresťanská mod-
litba, ako aj celý kresťanský život nie je nejakou 
„prechádzkou“. Nikto z veľkých ľudí modlitby, 
ktorých nachádzame v Biblii a v dejinách 
Cirkvi, nemal modlitbu „pohodlnú“. Áno, dá 
sa modliť ako papagáje..., ale toto nie je modlit-
ba. Modlitba, tá istotne dáva veľký pokoj, ale 
cez vnútorný boj, niekedy tvrdý, ktorý môže 
sprevádzať aj dlhé obdobia života.
Modliť sa nie je niečo ľahké, a preto my od 
modlitby unikáme. Zakaždým, keď sa chce-
me modliť, hneď prichádzajú na myseľ toľké 
iné činnosti, ktoré sa v tom okamihu javia ako 
dôležitejšie a urgentnejšie. Toto sa stáva aj 
mne: idem sa trochu pomodliť... Ale nie, mu-

sím urobiť toto a tamto... Unikáme od mod-
litby, neviem prečo, ale je to tak. Takmer vždy 
potom, ako sme odsunuli modlitbu, si uvedo-
míme, že tie veci neboli v skutočnosti pod-
statné, a možno sme premárnili čas. Nepriateľ 
nás takto klame.
Všetci Boží muži a ženy sa zmieňujú nielen o 
radosti z modlitby, ale aj o nezáživnosti a ná-
mahe, o ktoré sa nám modlitba môže posta-
rať: v niektorých chvíľach je to tvrdý boj udr-
žať si vernosť v časoch a spôsoboch modlitby. 
Boli svätci, ktorí ju konali roky bez toho, že by 
v nej nachádzali chuť, bez toho, že by vnímali 
jej užitočnosť.
Ticho, modlitba, sústredenie sú náročné cvi-
čenia a niekedy sa ľudská povaha vzbúri. 
Uprednostnili by sme byť kdekoľvek inde na 
svete, ale nie tam, v tej kostolnej lavici, aby 
sme sa modlili. Kto sa chce modliť, musí pa-
mätať na to, že viera nie je jednoduchá a nie-
kedy postupuje v takmer úplnej temnote bez 
orientačných bodov. V živote viery existujú 
chvíle, ktoré sú temné, a preto ich jeden zo 
svätcov nazýva „temnou nocou“, pretože sa 
nepociťuje nič. Ale ja pokračujem v modlitbe.
Katechizmus uvádza dlhý zoznam nepriate-
ľov modlitby, tých, ktorí modlitbe spôsobujú 
ťažkosti, ktorí ju sťažujú (porov. KKC 2726-
2728). Niekto pochybuje, či ňou môže nao-
zaj dosiahnuť k Všemohúcemu: ale prečo Boh 
mlčí? Ak je Boh všemohúci, mohol by pove-
dať dve slová a ukončiť záležitosť. Zoči-voči 
neuchopiteľnosti božských skutočností majú 
iní podozrenie, že modlitba je čisto psycholo-
gickým úkonom; niečím, čo je azda užitočné, 
ale nie skutočné, ani potrebné: a mohli by byť 
dokonca praktiky bez toho, aby človek bol ve-
riaci. A tak ďalej, toľko vysvetlení.
Najhorší nepriatelia modlitby sú však v nás. 
Katechizmus ich nazýva takto: «znechutenie 

pokračovanie na zadnej strane

pre našu suchopárnosť, zármutok nad tým, že 
nedávame Pánovi všetko, lebo máme „veľký 
majetok“ (Mk 10,22), sklamanie z toho, že nie 
sme vypočutí podľa našej vôle, zranenie našej 
pýchy, ktorá sa zatvrdzuje preto, že sme ne-
hodní hriešnici, alergia na modlitbu ako na ne-
zaslúžený dar» (KKC, 2728). Ide jasne o su-
marizujúci zoznam, ktorý by sa dal ešte 
predĺžiť.
Čo robiť v čase pokušenia, keď sa zdá, že sa 
všetko sa potáca? Ak preskúmame históriu spi-
rituality, hneď si všimneme, ako majstri duše 
jasne chápali situáciu, ktorú sme opísali. Na jej 
prekonanie každý z nich ponúkol určitý prí-
spevok: slovo múdrosti, prípadne podnet ako 
čeliť časom plným ťažkostí. Nejde o teórie vy-
pracované pri písacom stole, ale o rady pochá-
dzajúce zo skúseností, ktoré ukazujú dôleži-
tosť vydržať a vytrvať v modlitbe.
Bolo by zaujímavé prejsť si v prehľade aspoň 
niektoré z týchto rád, pretože každá si zaslúži 
hlbšie do nej vniknúť. Napríklad Duchovné 
cvičenia sv. Ignáca z Loyoly sú knižkou veľkej 
múdrosti, ktorá učí usporiadať si vlastný život. 
Dáva pochopiť, že kresťanské povolanie je bo-
jovou záležitosťou, je rozhodnutím stáť pod 
zástavou Ježiša Krista a nie pod diablovou, usi-
lujúc sa konať dobro aj vtedy, keď sa to stane 
ťažkým.
V časoch skúšky je dobré pamätať na to, že 
nie sme sami, že niekto bdie po našom bo-
ku a chráni nás. Aj sv. Anton opát, zakladateľ 
kresťanského mníšstva v Egypte, čelil hroz-
ným okamihom, v ktorých sa modlitba preme-
nila na tvrdý boj. Jeho životopisec sv. Atanáz, 
biskup Alexandrie, rozpráva, že jedno z naj-
horších období prišlo na svätého pustovníka 
okolo jeho tridsaťpäťky, stredného veku, ktorý 
pre mnohých predstavuje krízu. Anton bol 
zmietaný touto skúškou, ale odolal. Keď sa ko-
nečne vrátil pokoj, obrátil sa na svojho Pána s 
takmer vyčítavým tónom hlasu: «Kde si bol? 
Prečo si hneď neprišiel spraviť koniec mojim 
trápeniam?» A Ježiš odpovedal: «Anton, ja 
som bol tam. Ale čakal som, aby som ťa videl 
bojovať» (Život Antona, 10).
Bojovať v modlitbe. A veľa krát je modlitba bo-
jom. Spomínam si na niečo, čo som prežil 

zblízka, keď som bol v inej diecéze. Bol tam 
manželský pár, ktorý mal 9-ročnú dcéru s cho-
robou, ktorú lekári nepoznali. V nemocnici 
napokon lekár povedal mame: „Pani, zavolajte 
svojho manžela“. A muž bol v práci; boli robot-
níci, pracovali celé dni. A lekár povedal otcovi: 
„Dievčatko neprežije noc. Je to infekcia, ne-
môžeme nič robiť“. Ten človek, možno necho-
dil každú nedeľu na omšu, ale mal veľkú vieru. 
Odišiel a plakal, nechal v nemocnici ženu s 
dievčatkom, nastúpil na vlak a odišiel 70 km 
ďaleko do Baziliky Panny Márie v Luján, pat-
rónky Argentíny. A tam – bazilika bola už za-
tvorená, bolo skoro desať hodín v noci – ucho-
pil mreže baziliky a celú noc sa modlil k Panne 
Márii, bojujúc za zdravie dcéry.
Toto nie je niečo vymyslené; ja som to videl! 
Zažil som to. Ten človek tam bojoval. Nako-
niec, o šiestej ráno sa otvoril kostol a on vstú-
pil, aby pozdravil Pannu Máriu: celú noc „v 
boji“, a potom sa vrátil domov. Keď prišiel, hľa-
dal ženu, ale nenašiel ju a pomyslel si: „Odišla. 
Nie, Panna Mária mi toto nemôže urobiť“. Po-
tom ju našiel, a naradostená mu povedala: 
„Nuž neviem čo sa stalo; lekári hovoria, že sa 
to takto zmenilo a teraz je uzdravená.“
Ten muž bojujúc v modlitbe dostal od Panny 
Márie milosť. Panna Mária ho vyslyšala. A toto 
som sám videl: modlitba robí zázraky, pretože 
modlitba mieri priamo  na stred dobrotivosti 
Boha, ktorý nás miluje ako otec. A ak nám ne-
udelí tú milosť, urobí inú, ktorú potom časom 
uvidíme. Ale vždy je potrebný boj v modlitbe 
na vyprosenie milosti. Áno, mnohokrát si pro-
síme milosť, ktorú potrebujeme, ale prosíme o 
ňu bez vôle, bez boja, ale takto sa nevyprosuje 
niečo, čo je vážne. Modlitba je boj, a Pán je 
vždy s nami.
Ak vo chvíli slepoty nevládzeme postrehnúť 
jeho prítomnosť, podarí sa nám to v budúc-
nosti. Tiež sa nám stane, že zopakujeme tú istú 
vetu, ktorú kedysi povedal patriarcha Jakub: 
«Ozaj, Pán je na tomto mieste a ja som o tom 
nevedel» (Gn 28,16). Na konci nášho života, 
keď sa obzrieme späť, budeme môcť aj my po-
vedať: „Myslel som si, že som sám, ale nie, ne-
bol som: Ježiš bol so mnou“. Toto budeme 
môcť povedať všetci.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)
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LITURGICKÝ PREHĽAD (17.5.– 23.5.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

17. 5. 

Pondelok po  
7. veľkonočnej nedeli 

Féria 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta  

18:30 ž. členovia Ružencového bratstva 

Krížová Ves 17:30 † Juraj, Helena, Juraj 

UT 

18. 5. 

Sv. Jána I.,  
pápeža a mučeníka 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † František B. 

Strážky 17:00 † Júlia, Štefan 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 

ST 

19. 5. 

Streda po  
7. veľkonočnej nedeli 

Féria, kántry 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 ž. vnúčatá a rodičia z r. Britaňákovej 

Krížová Ves 17:30 † Mária, Rudolf, Marcel 

ŠT 
20. 5. 

Sv. Bernarda Sienského, 
kňaza 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Michal a Katarína 

Strážky 17:00 ž. Peter Slavkovský 

PIA 

21. 5. 

Sv. Krištofa Magallanesa 
kňaza, a spoločníkov, 
mexických mučeníkov 
Ľubovoľná spomienka 

kántry 

Spišská Belá 
6:30 † Valent, Katarína, Ján 

18:30 ž. Milan a Dana 

Krížová Ves 17:30 ž. Irena Bušovská 

SO 

22. 5. 

Sv. Rity z Cascie, 
rehoľníčky 

Ľubovoľná spomienka 
kántry 

Spišská Belá 6:30 † Anna Bekešová 

Turíčna vigília 19:30 ž. Pavel (40 r.) 

Strážky 17:00 na úmysel celebranta 

Krížová Ves 19:30 sv. omša v pastoračnom centre 

NE 

23. 5. 

ZOSLANIE DUCHA 
SVÄTÉHO 

 
SVÄTODUŠNÁ NEDEĽA -  

TURÍCE 

Spišská Belá 

7:30 ž. Dominik s rod. 

9:00 ž. Žofia a deti s rod. 

10:30 za veriacich 

16:00 na úmysel celebranta 

18:30 † Viliam, Peter, Mária 

Strážky 9:00 † Katarína (1. výročie) a Alžbeta 

Krížová Ves 

8:00 na úmysel celebranta 

10:00 † členovia Ružencového bratstva 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Obsahom letných kántro-
vých dní sú Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. 

SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude eucharistická a májová pobožnosť s modlitbou Novény 
k Duchu Svätému.
2. V sobotu večer o 19:30 budeme sláviť Vigíliu Zoslania Ducha Svätého.
3. Májové pobožnosti spolu s Novénou k Duchu Svätému budú počas týždňa pred večernou 
sv. omšou o 18:10, v sobotu po rannej sv. omši.
4. O upratovanie farského kostola v piatok 21.5.2021 po večernej sv. omši prosíme skupinu 
č. 3 : 
ul. Kúpeľná: Pješčáková  č.3,  Krajčoviech č.13,  Budzáková č.18,  Halčinová č.20, Talárová č.22,  Kisko-
vá č. 28
5. Darovali: z krstu Emy Britaňákovej 50€, z krstu Ester Hotáry 50€. Všetkým darcom úprim-
né Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Májové pobožnosti budú počas týždňa pred večernou sv. omšou o 16:40, v nedeľu pri po-
poludňajšej pobožnosti o 14:00.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 22.5.2021, prosíme tieto ženy: 
Anna Galiková a Katarína Matfiaková.
KRÍŽOVÁ VES
1. Májové pobožnosti budú počas týždňa pred večernou sv. omšou o 17:10, v nedeľu pri po-
poludňajšej pobožnosti 14:00.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 22.5.2021, prosíme tieto ženy:
Mária Pirožeková, č.d. 12, Jana Bernateková, č.d. 125, Miroslava Kucková, č.d. 166. 
3. Darovali: Bohuznáma na kostol 100€. Úprimné 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 tretíkrát

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 tretíkrát

Martin Matiaš, syn rodičov † Vincenta a Jarmily r. Potočnej, bývajúci v Spišskej Belej a
Monika Pištejová, dcéra rodičov Milana a Anny r. Choborovej, bývajúca v Hromoši

ohlasujú sa po prvýkrát

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 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 tretíkrát


