
my, čo máme obrátiť Boha. Pokora. Ja sa idem 
modliť, no ty, Pane, obráť moje srdce, aby som 
prosil o to, čo je dobré, o to, čo bude lepšie pre 
moje duchovné zdravie.
Každopádne, pohoršenie zostáva: keď sa ľudia 
modlia s úprimným srdcom, keď prosia o dob-
rá, ktoré zodpovedajú Božiemu kráľovstvu, 
keď sa mama modlí za svoje choré dieťa, prečo 
sa niekedy zdá, že Boh nepočúva? Aby sme 
odpovedali na túto otázku, je treba s kľudom 
meditovať evanjeliá. Rozprávania o Ježišovom 
živote sú plné modlitieb: mnoho zranených 
na tele i na duchu ho prosí o uzdravenie; nie-
kto ho prosí za priateľa, ktorý zostal chromý; 
sú tu otcovia a matky, ktorí mu prinášajú cho-
rých synov a dcéry... Všetko sú to modlitby 
preniknuté utrpením. Je to nesmierny zástup, 
ktorý volá: „Zmiluj sa nad nami!“
Vidíme, že niekedy je Ježišova odpoveď okam-
žitá, naopak v niektorom z iných prípadov je 
časovo odložená na neskôr: zdá sa akoby Boh 
neodpovedal. Pomyslime na Kanánčanku, 
ktorá Ježiša prosí za svoju dcéru: táto žena mu-
sí dlho nástojiť, aby bola vypočutá (porov. Mt 
15,21-28). Má tiež pokoru vypočuť si isté Ježi-
šovo slovo, ktoré sa zdá byť tak trochu urážli-
vé: «Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť 
ho šteňatám». No tejto žene nezáleží na po-
korení: záleží jej na zdraví jej dcéry. A pokra-
čuje: «áno, ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo 
padajú zo stola», a toto sa Ježišovi zapáčilo. 
Odvaha modlitby.
Alebo pomyslime na ochrnutého človeka, kto-
rého priniesli jeho štyria priatelia: najprv Ježiš 
odpúšťa jeho hriechy a až neskôr ho uzdravuje 
na tele (porov. Mk 2,1-12). Takže, niekedy rie-
šenie drámy neprichádza okamžite. Aj v na-
šom živote, každý z nás má túto skúsenosť. 
Oživme si trochu pamäť: koľkokrát sme prosi-
li o nejakú milosť, povedzme o zázrak, no ne-
stalo sa nič. Potom neskôr sa veci usporiadali, 
avšak podľa Boha, božím spôsobom a nie 
podľa toho, čo sme v tom momente chceli my. 
Čas Boha nie je naším časom.

Z tohto hľadiska si zasluhuje pozornosť predo-
všetkým uzdravenie Jairovej dcéry (porov. Mk 
5,21-33). Je tu otec, ktorý celý udychčaný beží: 
jeho dcéra je chorá a preto prosí Ježiša o po-
moc. Majster rýchlo súhlasí, a kým idú smerom 
k domu, odohráva sa ďalšie uzdravenie, a po-
tom prichádza správa, že dievča je mŕtve. Zdá 
sa, že je koniec, no Ježiš naopak hovorí otcovi: 
«Neboj sa, len ver!» (Mk 5,36). Aj naďalej ver: 
pretože to viera posilňuje modlitbu.
A skutočne, Ježiš prebudí to dievčatko zo sna 
smrti. No istý čas Jairus musel kráčať vo tme, 
len s plamienkom viery: Pane, daj mi vieru! 
Nech moja viera rastie! Prosme o túto milosť, 
aby sme mali vieru. Ježiš v evanjeliu hovorí, že 
viera hory prenáša. No treba mať skutočnú 
vieru. Ježiš sa necháva podmaniť vierou svo-
jich chudobných, svojich ľudí, cíti osobitnú 
nehu zoči-voči takejto viere. A počúva.    
Zdá sa, že aj modlitba, s ktorou sa Ježiš obracia 
na Otca v Getsemanoch, zostáva nevypočutá: 
„Otče, ak je to možné, vezmi odo mňa to, čo 
ma očakáva“. Zdá sa, že Otec ho nevypočul. 
Syn bude musieť vypiť kalich utrpenia až do 
dna. Avšak Biela sobota nie je poslednou kapi-
tolou, pretože na tretí deň, čiže v nedeľu, je 
vzkriesenie.
Zlo je pánom predposledného dňa: dobre si 
to pamätajte. Zlo nikdy nie je pánom posled-
ného dňa.  Len toho predposledného, mo-
mentu, kde je noc najtemnejšia, tesne pred 
brieždením. Tam, v predposledný deň je po-
kušenie, v ktorom nás zlo chce presvedčiť, že 
vyhralo: „Videl si? Ja som vyhralo!“
Zlo je pánom predposledného dňa: posledný 
deň je zmŕtvychvstanie. Avšak zlo nikdy nie je 
pánom posledného dňa: pánom posledného 
dňa je Boh. Pretože ten patrí jedine Bohu, a je 
to deň, v ktorom sa naplnia všetky ľudské prah-
nutia po spáse. Učme sa tejto pokornej trpezli-
vosti očakávania Pánovej milosti, vyčkať po-
sledný deň. Mnohokrát je predposledný deň 
veľmi drsný, pretože ľudské utrpenia sú drsné. 
Ale Pán je tu, a v posledný deň vyrieši všetko.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)
zdroj: www.vaticannews.va
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ISTOTA, ŽE SME VYPOČUTÍ

Drahí bratia sa sestry, dobrý deň!
Existuje jedna radikálna výzva ohľa-
dom modlitby, ktorá vyplýva z pozo-

rovania, ktoré všetci robíme: modlíme sa, pro-
síme a predsa sa niekedy zdá, že naše modlitby 
zostávajú nevypočuté: to, o čo sme prosili – 
pre nás či pre iných – sa neuskutočnilo. Mno-
hokrát máme takúto skúsenosť. Ak potom  
dôvod, pre ktorý sme sa modlili bol šľachetný 
(akým môže byť príhovor za zdravie pre neja-
kého chorého alebo za skončenie vojny), jeho 
nevypočutie sa nám zdá pohoršlivé.
Napríklad vojny: modlíme sa, aby vojny 
skončili, tie vojny v mnohých častiach sveta. 
Pomyslime na Jemen, pomyslime na Sýriu, 
na krajiny, ktoré sú vo vojne už roky, celé ro-
ky! Krajiny strýznené vojnami. My sa modlí-
me a oni nekončia. Ako je to možné?
«Niektorí sa dokonca prestanú modliť, lebo 
si myslia, že ich prosba nie je vypočutá» (Ka-
techizmus Katolíckej cirkvi - KKC, č. 2734). 
Ak je však Boh Otcom, prečo nás nevypoču-
je? On, ktorý nás uistil o tom, že dá dobré ve-
ci synom, ktorí ho o ne prosia (porov. Mt 
7,10), prečo neodpovedá na naše prosby? 
Všetci máme takúto skúsenosť: modlili sme 
sa, skutočne modlili, za chorého priateľa, za 
nejakého otca, mamu, a potom sa pobrali z 
tohto sveta, Boh nás nevypočul. Je to skúse-
nosť nás všetkých.
Katechizmus nám ponúka dobrý súhrn ohľa-
dom tejto otázky. Varuje nás pred rizikom to-
ho, že nebudeme prežívať rýdzu skúsenosť 
viery, ale premeníme vzťah s Bohom na čosi 
magické. Modlitba nie je čarovnou paličkou, 
je dialógom s Pánom. Veď keď sa modlíme, 
môžeme upadnúť do rizika toho, že nie my 
budeme slúžiť Bohu, ale budeme sa tváriť, že 
on slúži nám (porov. KKC č. 2735).

To je teda modlitba, ktorá sa stále niečoho 
domáha, ktorá chce riadiť udalosti podľa náš-
ho plánu, ktorá nepripúšťa iné plány, než naše 
želania. Ježiš naopak veľmi múdro vložil na 
naše pery „Otčenáš“. Je to modlitba plná pro-
sieb, ako vieme, no tie prvé, čo vyslovujeme, 
sa všetky týkajú Boha. Žiadajú, aby sa usku-
točnil nie náš plán, ale jeho vôľa ohľadom 
sveta. Je lepšie nechať to na neho: «Posväť sa 
meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa 
tvoja» (Mt 6,9-10).
Apoštol Pavol nám pripomína, že my nevie-
me ani len o čo nám treba prosiť (porov. Rim 
8,26). Prosíme o to, čo je nevyhnutné, o naše 
potreby, o veci, ktoré chceme: „nuž, bude to 
takto výhodnejšie, či nie?“. Pavol hovorí, že 
my ani len nevieme o čo je pre nás vhodné 
prosiť. Keď sa modlíme, musíme byť pokor-
ní: toto je prvý postoj pri modlitbe.
Tak, ako je zvyk na mnohých miestach, že 
pred tým, ako sa ženy idú modliť do kostola, 
si zahalia hlavu závojom alebo sa na začiatok 
modlitby vezme svätená voda, tak si musíme 
pred modlitbou povedať, že nám ide o to, čo 
bude vhodnejšie, nech mi Boh dá to, čo je 
vhodnejšie, on to vie. Keď sa modlíme, musí-
me byť pokorní, aby naše slová boli skutočne 
modlitbami a nie prázdnymi rečami, ktoré 
Boh odmieta.
Niekto sa môže modliť aj z pomýlených mo-
tívov: napríklad, aby sme porazili nepriateľa 
vo vojne, bez toho, aby sme sa spýtali, čo si 
myslí Boh o tej vojne. Je ľahké napísať na zá-
stavu „Boh je s nami“; mnohí sa úzkostlivo 
snažia zaistiť si, aby bol Boh s nimi, no len 
máloktorí sa zaoberajú overovaním si toho, či 
sú oni sami skutočne s Bohom. Je to Boh, čo 
počas modlitby má obrátiť nás, nie sme to 
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LITURGICKÝ PREHĽAD (31.5.– 6.6.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

31. 5. 

Pondelok 9. týždňa 
v Cezročnom období 

Féria 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Anna a Ján Štefaňák 

Krížová Ves 17:30 † Jozef, Žofia, Jozef a Valéria 

UT 

1. 6. 

Sv. Justína,  
mučeníka  

Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Michal, Anna, Mirka 

Strážky 17:00 † Vilma a Jindřich 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 

ST 

2. 6. 

Sv. Marcelína a Petra,  
mučeníkov 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 
† Ľudmila a Viktor Nemešany, Veronika 
a František Siska 

Krížová Ves 17:30 ž. Žaneta a Andrea s rod. 

ŠT 
3. 6. 

NAJSVÄTEJŠIEHO 
KRISTOVHO  
TELA A KRVI 
SLÁVNOSŤ 

Spišská Belá 

6:30 ž. Mária Krempaská 

9:00 na úmysel celebranta 

16:00 na úmysel celebranta 

18:30 † Anton, Alojz, Lucián, Jaroslav 

Strážky 17:00 † Rastislav 

Krížová Ves 
8:00 na úmysel celebranta 

17:30 † Mária, Daniel a Alojz 

19:30 sv. omša v pastoračnom centre 

PIA 

4. 6. 

Piatok 9. týždňa 
v Cezročnom období 

Féria 

PRVÝ PIATOK V MESIACI 

Spišská Belá 
6:30 † Líza Kaltstein a Ľuba Hanulová 

18:30 † Alexander a Adela 

Strážky 17:00 ž. Ján (50 r.) 

Krížová Ves 17:30 † Ján, Anna, Katarína, Mária  

SO 

5. 6. 

Sv. Bonifáca, 
biskupa a mučeníka 

Spomienka 

PRVÁ SOBOTA V MESIACI 

Spišská Belá 
6:30 † Ondrej a Anna Marhefka 

18:30 † František Bachleda (5. výročie) 

Strážky 17:00 na úmysel celebranta 

Krížová Ves 18:00 sv. omša v pastoračnom centre 

NE 

6. 6. 

DESIATA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Spišská Belá 

7:30 ž. rod. Zuberecová  

9:00 † Michal a Anna 

10:30 za veriacich 

16:00 ž. Iveta 

18:30 † Mária, Jozef, Antónia 

Strážky 9:00 ž. Iveta (60 r.) 

Krížová Ves 
8:00 ž. Alena a František s rod. 

10:00 za prvoprijímajúce deti  

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Veriaci, ktorý sa na Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi zúčastní na recitova-
ní alebo speve hymnu Tantum ergo - Ctíme túto sviatosť slávnu, môže získať za zvyčaj-
ných podmienok úplné odpustky.
2. Stretnutie všetkých birmovancov bude v sobotu (5.6.) o 10:00 vo farskom kostole.

SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude eucharistická a májová pobožnosť.
2. Vo štvrtok na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi budú sväté omše ráno 6:30 
a 9:00, popoludní o 16:00 a večer o 18:30. 
3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo far-
skom kostole pol hodiny pred sv. omšou, okrem toho vo štvrtok a piatok dopoludnia  od 10:00 
do 12:00 a popoludní od 15:00. Ku chorým pôjdeme tak ako zvyčajne. 
4. V sobotu po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť.
5. O upratovanie farského kostola v piatok 4.6.2021 po večernej sv. omši prosíme skupinu č. 5 : 
ul.Záhradná: Zuberecová č. 11; Adamjaková č.21; Malichová č.35; Novajovská č.22; Svocáko-
vá č. 20; Čekovská č. 18 .
6. Darovali: z pohrebu † Margity Labusovej 100€, Bohuznámy na kostol 50€. Úprimné Pán 
Boh zaplať!

STRÁŽKY
1. Dnes popoludní o 14:00 bude májová pobožnosť.
2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v utorok 
od 16:30 do sv. omše. Ku chorým pôjdeme v piatok ráno.
3. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 5.6.2021, prosíme tieto ženy: Žofia Majerčáková 
a Agnesa Tetemonteová.

KRÍŽOVÁ VES
1. Dnes popoludní o 14:00 bude májová pobožnosť.
2. Na budúcu nedeľu budú sv. omše ráno o 8:00 a dopoludnia o 10:00. Pri sv. omši o 10:00 
bude slávnosť 1. svätého prijímania.
3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v stredu 
od 16:30 do sv. omše. Ku chorým pôjdeme vo štvrtok dopoludnia.
4. Sviatosť zmierenia pred 1. sv. prijímaním budeme vysluhovať v sobotu o 10:00. 
5. Nácvik prvoprijímajúcich detí bude v piatok po sv. omši.
6. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 5.6.2021, prosíme matky prvoprijímajúcich detí. 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

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 tretíkrát

Jaroslav Halčin, syn rodičov Jozefa a Zuzany r. Strellovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Radka Lenkavská, dcéra rodičov Alojza a Anny r. Vnenčákovej, bývajúca v Spišskej Belej

ohlasujú sa po prvýkrát


