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Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho bra-
ta Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do 

samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu 
zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svet-
lo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprá-
vali sa s ním.
Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je 
nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden 
tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“
Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z ob-
laku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v 
ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“
Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi 
sa báli.
No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a po-
vedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď 
zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša.
Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: 
„Nikomu nehovorte o tomto videní, kým 
Syn človeka nevstane z mŕtvych.“

Mt 17, 1-9

Ach, tie chvíle na vrchu Premenenia! Tie chví-
le, keď je Boh blízko, počujete jeho hlas a vidíte 
jeho slávu, všetko je tak, ako má byť a utrpenie 
sa zdá byť vzdialené.
Ale to bolo včera.
Včera som celkom jasne vedel, čo odo mňa Pán 
chce. Včera som mal z toho dokonca veľkú ra-
dosť. Včera som vedel, že Boh existuje. A nielen 
to, vedel som, že sa o mňa stará a miluje ma. 
Včera som si tým bol istý.
Ale to bolo včera.
A dnes, dnes je všetko také, ako predtým. Opäť 
sme dole na tej fádnej rovine, opäť medzi tými 
istými problémami. Ježiš je opäť obyčajný člo-
vek, ako sme ho poznali doteraz.
Prečo som mu nemohol postaviť stánok na ho-
re Premenenia a zostať sa mu tam klaňať - na-
vždy? Prečo mám dnes pocit, že sa mi to mož-
no iba zdalo? Včera som videl jeho slávu, počul 
hlas jeho Otca z oblaku, videl som Mojžiša a 
Eliáša, videl som samé dôkazy. Čo z toho zo-
stalo dnes?
Ach, ozaj, už viem. Zostal mi Ježiš. Nie síce s 
tvárou žiariacou nebeským svetlom, ale predsa 
Ježiš. Všetky tie efekty na hore boli vlastne za-
merané na odovzdanie jedného posolstva: Po-
čúvajte Ježiša. 
A tak hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Aj keď 
budeš hovoriť (zdá sa) ako obyčajný človek. Aj 
keď pri tom nebudem nič zvláštne cítiť. Aj keď 
budem za tebou kráčať uprostred všednosti 
každodenného života. Veď ty si, Ježišu, ten istý 
včera, dnes, i naveky.
Pane, nauč ma žiť v tvojom priateľstve v 
každodennom, všednom živote…

zamyslenia

„TOTO JE MÔJ MILOVANÝ SYN, V KTOROM 
MÁM ZAĽÚBENIE; POČÚVAJTE HO.“

(porov. Sk 27,1-28,16), do srdca ríše, aby sa 
splnilo slovo Vzkrieseného: „Budete mi sved-
kami [...] až po samý kraj zeme“ (Sk 1,8). Čí-
tajte knihu Skutkov apoštolov a uvidíte ako 
evanjelium mocou Ducha Svätého prichádza 
ku všetkým národom, stáva sa univerzálnym. 
Vezmite ju do rúk, prečítajte si ju.
Plavba sa stretáva od začiatku s nepriaznivými 
podmienkami. Cesta sa stáva nebezpečnou. 
Pavol radí nepokračovať v plavbe, ale stotník 
mu nedá za pravdu a verí kormidelníkovi 
a majiteľovi lode. Cesta pokračuje a spustí sa 
taký búrlivý vietor, že posádka stráca kontrolu 
a necháva loď voľne unášať.
Keď sa už smrť zdá byť blízko a všetkých sa 
zmocňuje beznádej, zasahuje Pavol a uisťuje 
spoločníkov slovami, ktoré sme počuli: „Tejto 
noci zastal pri mne anjel toho Boha, ktorému 
patrím a slúžim, a povedal: «Neboj sa, Pavol! 
Musíš stáť pred cisárom a Boh ti daroval všet-
kých, čo sa s tebou plavia»“ (Sk 27,23-24), te-
ba a tvojich spoločníkov. Aj v čase skúšky Pa-
vol neváha byť ochrancom života druhých 
a oživovateľom ich nádeje.
Lukáš nám ukazuje, že plán, ktorý vedie Pavla 
do Ríma, udržiava v bezpečí nielen samého 
apoštola, ale aj jeho spoločníkov na ceste 
a stroskotanie sa mení z nešťastnej situácie na 
blahodarnú príležitosť k ohlasovaniu evanjelia.
Po stroskotaní nasleduje vystúpenie na breh 
ostrova Malta, ktorého obyvatelia preukazujú 
starostlivé prijatie. Malťania sú statoční, sú 
mierni, sú pohostinní, už od tých dôb. Prší a je 
chladno a oni zapaľujú vatru, aby zaistili stros-
kotancom trochu tepla a úľavy.
Aj tu sa Pavol, ozajstný učeník Krista, dáva do 
služby, aby udržoval oheň s niekoľkými konár-
mi, ktoré zbiera. Ako to robí, uhryzne  ho zmi-
ja, ale neutrpí žiadnu škodu. Ľudia pri pohľade 
na to hovoria: „Nuž tento musí byť veľký zloči-
nec, pretože sa zachráni pred stroskotaním a 
skončí uhryznutý zmijou!“ Očakávali mo-
ment, keď padne mŕtvy, avšak on neutrpí žiad-
nu škodu. Situácia sa vzápätí otáča tak, že na-
miesto zločinca ho majú za božstvo.

V skutočnosti toto dobrodenie pochádza od 
Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý mu pomáha, 
podľa prísľubu daného pred vystúpením do 
neba a adresovaného veriacim: „Hady budú 
brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, ne-
uškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí 
ozdravejú“ (Mk 16,18). Dejiny hovoria, že od-
vtedy na Malte niet zmijí: toto je Božie požeh-
nanie za pohostinnosť tohto tak dobrosrdeč-
ného ľudu.
Vskutku, pobyt na  Malte sa stáva pre Pavla 
priaznivou príležitosťou, aby tomu slovu, ktoré 
ohlasuje, dal stelesnenie, a vykonáva tak službu 
spolucítenia v uzdravovaní chorých. A toto je 
zákon evanjelia: keď veriaci zakúsi spásu, nene-
chá si ju pre seba, ale ju dáva do obehu.
„Dobro má vždy tendenciu šíriť sa. Každá au-
tentická skúsenosť pravdy a krásy chce rásť a 
každý človek, ktorý prežíva hlboké oslobode-
nie, získava väčšiu citlivosť na   potreby 
druhých.“ (Ap. exhortácia Evangelii gaudium, 
9). Taký kresťan, ktorý si prešiel skúškami, sa 
určite môže viac priblížiť tým, ktorí trpia, pre-
tože vie, čo je utrpenie a jeho srdce sa otvá-
ra  a je citlivé v solidarite s druhými.
Pavol nás učí prežívať skúšky primknutím sa 
ku Kristovi, aby sme dozreli v „presvedčení, že 
Boh dokáže konať za každých okolností aj 
uprostred zdanlivého zlyhania“, a v istote, že 
„kto sa z lásky ponúkne a daruje sa Bohu, urči-
te prinesie úrodu“ (tamtiež, 279). Láska je 
vždy plodná, láska k Bohu je vždy plodnou, 
a ak sa necháš uchopiť Pánom a dostaneš dary 
od Pána, toto ťa povedie k ich rozdávaniu ďal-
ším. Božia láska sa vždy šíri ďalej.
Poprosme dnes Pána, aby nám pomáhal preží-
vať každú skúšku posilňovaní energiou viery, 
a byť citlivými k toľkým stroskotancom dejín, 
ktorí pristávajú vyčerpaní na našich brehoch, 
aby sme aj my vedeli prijať ich s tou bratskou 
láskou, ktorá pochádza zo stretnutia s Ježišom. 
Toto je to, čo zachraňuje od chladu ľahostaj-
nosti a neľudskosti.

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

pokračovanie z druhej strany
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SPIŠSKÁ BELÁ
1. O upratovanie kostola v sobotu 14. 3. po rannej sv. omši prosíme skupinu č. 22
ul. Osloboditeľov: Bočkayová č.21, Svocáková č. 19, Ovčariková č. 13, Ganzarčíková č. 11, 
Pisarčíková č. 10, Neupaverová č. 5,Vaverčáková č. 3.
2. Darovali na kostol: z krstu Samuela Giľáka 50€, z krstu Radoslava Zemčáka 50€, 
z krstu Zoji Zemčákovej 50€,z pohrebu † Jozefíny Pisarčíkovej 20€. Pán Boh zaplať!
 STRÁŽKY
1. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 14.3. prosíme tieto ženy: 
Viera Grichová a Michaela Benišová
KRÍŽOVÁ VES
1. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 14. 3. prosíme tieto ženy:
Mária Fedorová, č.d. 104, Monika Fedorová, č.d. 105, Helena Fedorová č.d. 106.  

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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   Liturgický prehľad (9. 3. - 15. 3.) 

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

PO 
9.3. 

Pondelok  
po 2. pôstnej nedeli 

Spišská Belá 18:30 † Ján, Anna, Stanislav, Žofia 

Krížová Ves 17:30 † Andrej, Anna, Peter a Magda 
 

UT 
10.3. 

Utorok 
po 2. pôstnej nedeli 

Spišská Belá 18:30 za ctiteľov sv. Jozefa 

Strážky 17:00 † Karol, Anna 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 
 

ST 
11.3. 

Streda 
po 2. pôstnej nedeli 

Spišská Belá 18:30 † Dušan, Ema, Viktor 

Krížová Ves 17:30 D † Matej a Mária Grainda 
 

ŠT 
12.3. 

Štvrtok 
po 2. pôstnej nedeli 

Spišská Belá 18:30 † Mária (výročná) 

Strážky 17:00 † Alžbeta 
 

PIA 
13.3. 

Piatok 
po 2. pôstnej nedeli 

 
Výročie zvolenia Svätého 

Otca pápeža Františka 
2013 

Spišská Belá 
6:30 za veriacich 

18:30 D  ž. Žofia s rod. 

Krížová Ves 17:30 † Emil Krempaský 
 

SO 
14.3. 

Sobota 
po 2. pôstnej nedeli Spišská Belá 

6:30 † Dorota, Jakub, Ján 

18:30 † Andrej Zajonc 
 

NE 
15.3. 

TRETIA  
PÔSTNA NEDEĽA 

Spišská Belá 

7:30 † Ján, Katarína, Ján 

9:00 † Emil, Juraj 

10:30 ž. František Varga 

18:30 † Mária, Jozef, Antónia 

Strážky 9:00 † Mária, Štefan 

Krížová Ves 
10:00 ž. Janka 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

 

LITURGICKÝ PREHĽAD 

D - sv. omša za účasti detí.
V Spišskej Belej: vo štvrtok o 18:00 bude pobožnosť Krížovej cesty
              v nedeľu pobožnosť krížovej cesty o 15:00 hodine. 
              v prvú sobotu mesiaca: po rannej sv. omši bude pobožnosť  Fatimskej soboty.  

ODPUSTKY V PÔSTNOM OBDOBÍ
1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať 
za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zasta-
venia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, 
stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté od-
pustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, 
napríklad štvrť hodiny.
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša 
Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých pod-
mienok úplné odpustky.

V úvode zaznel biblický úryvok z 27. ka-
pitoly Skutkov apoštolov:
„[Vietor] sa zmocnil lode a nebolo ju 

možné proti vetru udržať, takže sme loď nechali 
vetru a unášal nás. [...] Pavol si stal doprostred 
nich a povedal: «Muži, [...] teraz vám radím, 
aby ste mali pokojnú myseľ [...]. Tejto noci zastal 
pri mne anjel toho Boha, ktorému patrím a slú-
žim, a povedal: «Neboj sa, Pavol! Musíš stáť 
pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa s 
tebou plavia».“ (Sk 27,15.21-24)

„Lebo nik z vás nepríde o život“ (Sk 27,22). 
Skúška stroskotania: Božia záchrana a pohos-
tinnosť Malťanov
Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Kniha Skutkov apoštolov v záverečnej časti 
hovorí, že evanjelium napreduje vo svojom ší-
rení nielen po zemi, ale aj po mori, na lodi, kto-
rá vezie Pavla ako väzňa z Cézarey do Ríma 

KATECHÉZA O SKUTKOCH APOŠTOLOV (19)

pokračovanie na zadnej strany


