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Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, 
aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporo-

val a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe po-
krstiť, a ty prichádzaš ku mne?“
Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa 
patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ 
Potom mu už neodporoval.
Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vo-
dy. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl 
Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostu-
poval a prichádzal nad neho. A z neba za-
znel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v kto-
rom mám zaľúbenie.“ 

Mt 3, 13-17

„Patrí sa, aby sme splnili všetko, čo je spra-
vodlivé.“ Čo je na tom spravodlivé, že Ježiš 
má byť započítaný medzi hriešnikov, ktorí 
potrebujú očistenie?
Zvykli sme si na definíciu spravodlivosti: 
„dať každému to, čo si zaslúži“. Ale to nie je 
biblická spravodlivosť. Pre biblickú spravod-
livosť by bolo asi lepšie použiť slovo „správ-
nosť“. Biblická spravodlivosť znamená robiť 
veci, ktoré zodpovedajú Božiemu plánu. A to 
môže veľmi často znamenať napríklad byť 
milosrdný; preto biblická spravodlivosť nie 
je v žiadnom prípade protikladom milosr-
denstva.
Tým, že sa Ježiš necháva pokrstiť spolu so zá-
stupom hriešnikov, symbolicky sa stáva jed-
ným z nich, jedným z nás. Táto udalosť na-
značuje zmysel celej jeho verejnej služby. 
Svojím krstom Ježiš začína svoje verejné 
účinkovanie, ktoré zakončí smrťou, ukrižova-
ný medzi zločincami. Ježišovo započítanie 
medzi hriešnikov nie je spravodlivé preto, že 
by si to Ježiš alebo tí hriešnici zaslúžili. Ale je 
to spravodlivé, pretože toto prekvapujúce 
milosrdenstvo voči hriešnikom je Božia vôľa.
Zvláštna Božia spravodlivosť. Ale podrobe-
nie sa tejto spravodlivosti prináša Ježišovi 
nové pomazanie Ducha Svätého a nové po-
tvrdenie jeho identity milovaného Božieho 
Syna. Toto spoločenstvo Otca, Syna a Ducha 
Svätého môžeme zažiť aj my, ak sa nebude-
me zdráhať splniť všetko, čo je spravodlivé, 
čiže to, k čomu nás pozýva Boh.
Bože, ukazuj mi, čo je spravodlivé, k čomu 
ma pozývaš ako svojho milovaného syna, 
ako svoju milovanú dcéru...

Zamyslenia

TOTO JE MÔJ MILOVANÝ SYN

Pavol sa rozhodne s týmto mestom dôverne 
zoznámiť, a tak začne navštevovať jeho výz-
načné miesta a osoby. Ide do synagógy, sym-
bolu života viery, ide na námestie, symbol ob-
čianskeho života, a  ide aj do areopágu, 
symbolu politického a  kultúrneho života. 
Stretá sa so Židmi, s epikurejskými i stoický-
mi filozofmi, a mnohými ďalšími. Stretá sa so 
všetkými ľuďmi, neuzatvára sa, ide sa poroz-
právať s každým.
Týmto spôsobom Pavol pozoruje kultúru, 
pozoruje prostredie Atén na základe toho 
„kontemplatívneho pohľadu“, ktorý je 
„schopný objaviť Boha, ktorý býva v jeho do-
moch, na jeho uliciach a námestiach“ (Evan-
gelii gaudium, 71). Pavol nehľadí na mesto 
Atény a  na pohanský svet nepriateľsky, ale 
očami viery. A to nás núti spytovať sa na náš 
spôsob pohľadu na naše mestá: pozorujeme 
ich ľahostajne? S pohŕdaním? Alebo s vierou, 
ktorá spoznáva Božie deti uprostred anonym-
ných davov?
Pavol si volí pohľad, ktorý ho podnieti otvoriť 
priechod medzi Evanjeliom a  pohanským 
svetom. V srdci jednej z najslávnejších inšti-
túcií starovekého sveta, v areopágu, uskutoč-
ňuje mimoriadny príklad inkulturácie posol-
stva viery: ohlasuje Ježiša Krista uctievačom 
modiel, a  nerobí to útočením na nich, ale 
tým, že sa stáva „pontifexom, staviteľom mos-
tov“ (Homília v  Dome sv. Marty, 8. mája 
2013).
Pavol si berie za podnet mestský oltár venova-
ný „neznámemu bohu“ (Sk 17,23) – bol to 
oltár s nápisom „Neznámemu bohu“, bez ne-
jakého obrazu, čisto len nápis. Vychádzajúc 
z tejto „nábožnosti“ voči neznámemu bohu, 
aby sa empaticky dostal k svojim posluchá-
čom ohlasuje, že Boh „žije medzi obyvateľmi 
mesta“ (Evangelii gaudium, 71) a „neskrýva 
sa tým, ktorí ho hľadajú s úprimným srdcom, 
aj keď to robia neisto“ (tamtiež). Je to práve 
táto prítomnosť, ktorú sa Pavol snaží odhaliť: 
„Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám 
ja zvestujem“ (Sk 17,23).

Na odhalenie identity boha, ktorého Aténča-
nia uctievajú, vychádza apoštol zo stvorenia, 
čiže z biblickej viery v Boha Zjavenia, aby do-
spel až k vykúpeniu a súdu, čiže k samotnému 
kresťanskému posolstvu. Ukazuje nepomer 
medzi veľkosťou Stvoriteľa a chrámami posta-
venými ľuďmi a  vysvetľuje, že Stvoriteľ sa 
vždy necháva hľadať tak, aby ho každý mohol 
nájsť.
Takýmto spôsobom, podľa krásneho vyjadre-
nia pápeža Benedikta XVI. „ohlasuje Toho, 
koho ľudia ignorujú, i keď ho poznajú: Ne-
známeho-Známeho“ (Benedikt XVI., 
Stretnutie so svetom kultúry v Kolégiu Ber-
nardins, 12. sept 2008). Potom pozýva všet-
kých prekonať „časy neznalosti“ a rozhodnúť 
sa pre obrátenie vzhľadom na blížiaci sa súd. 
Pavol sa takto dostáva ku kerygme a poukazu-
je na Krista bez toho, aby ho menoval, definu-
júc ho ako „muža, ktorého [Boh] na to usta-
novil a všetkým osvedčil tým, že ho vzkriesil 
z mŕtvych“ (Sk 17,31).
A vtom nastáva problém. Pavlovo slovo, ktoré 
doteraz držalo poslucháčov so zatajeným dy-
chom – pretože to bol zaujímavý objav – naš-
lo úskalie: smrť a vzkriesenie Krista sa zdá byť 
„bláznovstvom“ (1 Kor 1,23) a vyvoláva opo-
vrhnutie a výsmech. Pavol teda odchádza: zdá 
sa, že jeho pokus zlyhal, avšak niektorí si jeho 
slovo vezmú za svoje a otvoria sa viere. Medzi 
nimi je muž Dionýz, člen areopágu, a žena 
Damaris. Aj v Aténach sa Evanjelium uchytá-
va a môže sa rozbehnúť v dvojhlase: v hlase 
mužskom i ženskom!
Prosme i my dnes Ducha Svätého, aby nás na-
učil stavať mosty ku kultúre, k tým, ktorí ne-
veria alebo majú vierovyznanie odlišné od 
toho nášho. Vždy stavajme mosty, vždy s po-
danou rukou, bez agresie. Vyprosujme si od 
neho schopnosť citlivo inkulturovať posol-
stvo viery a na tých, ktorí sú v nevedomosti 
o Kristovi hľadieť kontemplatívnym pohľa-
dom pohnutým láskou, ktorá rozohreje aj tie 
najtvrdšie srdcia.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)
zdroj: vaticannews.va

pokračovanie z druhej strany
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SPIŠSKÁ BELÁ
1. Na budúcu nedeľu máme deň výročia posviacky nášho farského kostola a oslávime 
aj nášho patróna sv. Antona, opáta a pustovníka, slávnostná odpustová sv. omša bude o 
10:30. 
2. Sv. spoveď pred odpustovou slávnosťou bude v piatok od 15:00 do večernej sv. omše.
3. Modlitbové stretnutie III.rádu Sv.Františka bude dňa 13.1.2020 o 17.00 vo farskom 
kostole v Sp.Belej.
4. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
5. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v sobotu 18. 1. po rannej sv. omši prosíme skupinu č. 14. 
ul. Nová: Pavličková č.35, Zemčáková č. 33, Tomečková č. 20, Deptová č. 29, Hudačeková č. 23
Mišková č.18, Hudziková č.14.
6. Darovali na kostol: pani Hanzelyová 100€, Bohuznáma 100€, pani Viera Kozová 50€, 
pani Žofia Britaňáková 50€. Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 18.1. prosíme tieto ženy: 
Helena Galiková a Lucia Palfiová.
Darovali na kostol: z krstu Tatiany Špakovej 50€. Pán Boh zaplať! 
KRÍŽOVÁ VES
1.  O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 18.1. prosíme tieto ženy: 
Zuzana Kosturko, č.d. 36, Andrea Kozáková, č.d. 38, Mariana Chovaňáková, č.d. 39. 
2. Darovali na kostol: z pohrebu † Marty Šatalovej 50€, Bohuznáma rodina 100€. Pán Boh zaplať!

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

Marek Huťka, syn rodičov Jozefa a Márie r. Pavlovskej, bývajúci v Banskej Bystrici a
Lívia Lunterová, dcéra rodičov Miloša a Evy r. Weissovej, bývajúca v Spišskej Belej,

ohlasujú sa po tretí krát.

Peter Kračuník, syn rodičov Štefana a Zuzany r. Podobenovej, bývajúci v Púchove a
Ivana Bušovská, dcéra rodičov Jána a † Rozálie r. Grichovej, bývajúca v Spišskej Belej,

ohlasujú sa po tretí krát.

Dominik Fudaly, syn rodičov Milana a Anny r. Birošikovej, bývajúci v Strážkach a
Anna Gildeinová, dcéra rodičov Rudolfa a Heleny r. Kundľovej, bývajúca v Podhoranoch,

ohlasujú sa po všetky tri razy.

   Liturgický prehľad (13. 1. – 19. 1.) 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 
 

PO 
13.1. 

Sv. Hilára, biskupa 
a učiteľa Cirkvi 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 18:30 za deti a mládež 

Krížová Ves 17:30 † František, Michal, Jaroslav, Emil 
 

UT 
14.1. 

Utorok 1. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 18:30 † Jozef, Mária a Margita s rod. 

Strážky 17:00 † Katarína 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 
 

ST 
15.1. 

Streda 1. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 18:30 † Ján 

Krížová Ves 17:30 D † Ján a Ján 
 

ŠT 
16.1. 

Štvrtok 1. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 18:30 † Pavol, Mária, Jozef a Veronika 

Strážky 17:00 † Jozef a Mária 
 

PIA 
17.1. 

SV. ANTONA,  
OPÁTA A PUSTOVNÍKA 

Odpustová slávnosť 

Spišská Belá 
6:30 ž. Daniela, Vladimír a Ivan 

18:30  † Dušan, Edita, Dušan 

Krížová Ves 17:30 † Anna a Vlado 
 

SO 
18.1. 

Panny Márie v sobotu 
Ľubovoľná spomienka Spišská Belá 

6:30 ž. Daniela  

14:00 sobášna sv. omša 

15:00 sobášna sv. omša 

16:00 sobášna sv. omša 

18:30 ž. Daniela 
 

NE 
19.1. 

DRUHÁ NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 
VÝROČIE POSVIACKY 
FARSKÉHO KOSTOLA  

SV. ANTONA,  
OPÁTA A PUSTOVNÍKA   

 

Spišská Belá 

7:30 † Sebastián s rod. 

9:00 † Mária a Štefan 

10:30 slávnostná odpustová sv. omša 

18:30 † Katarína Krettová 

Strážky 9:00 ž. Štefan 

Krížová Ves 
10:00 ž. Ľubo a Klaudia 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

 

 

LITURGICKÝ PREHĽAD 

D - sv. omša za účasti detí.
V Spišskej Belej: vo štvrtok adorácia pol hodinu pred sv. omšou o 18:00 hodine.
              v nedeľu eucharistická pobožnosť o 15:00 hodine. 
              v prvú sobotu mesiaca: po rannej sv. omši bude pobožnosť fatimskej soboty.  

KATECHÉZA O SKUTKOCH APOŠTOLOV (15)
Na úvod katechézy zazneli slová 17. kapitoly knihy Skutkov apoštolov: „Pavol si stal doprostred 
areopágu a hovoril: „Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Lebo keď som 
sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: «Neznámemu bohu.» 

Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem“(Sk 17,22-23)

Drahí bratia a sestry, dobrý deň, pokra-
čujeme na našej ceste s knihou Skut-
kov apoštolov. Po skúškach prežitých 

vo Filipách, Solúne a Berei, sa Pavol dostáva 
do Atén, do samotného srdca Grécka (porov. 
Sk 17,15). Toto mesto, ktoré žilo v tieni staro-
vekej slávy, si napriek politickému úpadku 

stále udržiavalo kultúrne prvenstvo. Tu sa 
apoštol „búril v duchu, keď videl, že mesto je 
oddané modlárstvu“ (Sk 17,16). Tento 
„úder“ pohanstva ho však nezaženie na útek, 
ale naopak ho podnieti vytvoriť most pre dia-
lóg s touto kultúrou.

pokračovanie na zadnej strany


