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Rodina

Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý 
bol od narodenia slepý. Jeho učení-
ci sa ho spýtali: „Rabbi, kto zhrešil 

– on, alebo jeho rodičia –, že sa narodil 
slepý?“
Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on ani je-
ho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie 
skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý 
ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik 

nebude môcť pracovať. Kým som na svete, 
som, svetlo sveta.“
Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo 
sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal 
mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v 
preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl 
sa a vrátil sa vidiaci.
Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, 
hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a 
žobral?“
Jedni tvrdili: „Je to on.“ Iní zasa: „Nie je, 
len sa mu podobá.“ On vravel: „Ja som to.“
Pýtali sa ho teda: „Ako to, že sa ti otvorili 
oči?“
On odpovedal: „Človek, ktorý sa volá Je-
žiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal 
mi: ‚Choď k Siloe a umy sa!‘ Šiel som teda, 
umyl som sa a vidím.“
Pýtali sa ho: „Kde je ten človek?“
Odpovedal: „Neviem.“
Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k 
farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil 
blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. 
Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. 
On im povedal: „Priložil mi na oči blato, 
umyl som sa a – vidím.“
Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie 
je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“
Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek ro-
biť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa.
Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš 
o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“
On odpovedal: „Je prorok.“
Židia však neverili, že bol slepý a teraz vi-
dí, kým si nezavolali jeho rodičov. Opýtali 

JEŽIŠU, DAJ, ABY SOM VIDEL SVET TAK, AKO 
HO VIDÍŠ TY… 
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sa ich: „Je to váš syn? A hovoríte, že sa na-
rodil slepý? Ako to, že teraz vidí?“
Rodičia odpovedali: „Vieme, že je to náš 
syn a že sa narodil slepý. Ale ako to, že te-
raz vidí, to nevieme, ani nevieme, kto mu 
otvoril oči. Jeho sa spýtajte. Má svoje ro-
ky, nech hovorí sám za seba.“ Jeho rodičia 
hovorili tak preto, že sa báli Židov. Židia 
sa už totiž uzniesli, že každý, kto by ho 
uznal za Mesiáša, má byť vylúčený zo sy-
nagógy. Preto jeho rodičia povedali: „Má 
svoje roky, jeho sa spýtajte.“
Znovu teda zavolali človeka, čo bol pred-
tým slepý, a povedali mu: „Vzdaj Bohu slá-
vu! My vieme, že ten človek je hriešnik.“
On odvetil: „Či je hriešnik, neviem. Ale 
jedno viem: že som bol slepý a teraz vi-
dím.“
Spýtali sa ho teda: „Čo urobil s tebou? 
Ako ti otvoril oči?“
Odpovedal im: „Už som vám povedal, a 
nepočuli ste. Prečo to chcete počuť znova? 
Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi?“
Vynadali mu a povedali: „Ty si jeho uče-
ník, my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, 
že Mojžišovi hovoril Boh, a o tomto ne-
vieme ani to, odkiaľ je.“
Ten človek im odpovedal: „Práve to je 
čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne 
otvoril oči. Vieme, že hriešnikov Boh ne-
vyslyší; ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a 
plní jeho vôľu. Od vekov nebolo počuť, že 
by bol niekto otvoril oči slepému od naro-
denia. Keby on nebol od Boha, nemohol 
by nič také urobiť.“
Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch naro-
dil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von.
Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal 
ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna člove-
ka?“
On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v 
neho uveril?“
Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to 
ten, čo sa rozpráva s tebou.“
On povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu.

Ježiš povedal: „Súdiť som prišiel na tento 
svet: aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vi-
dia, aby oslepli.“
Začuli to farizeji, čo boli pri ňom, a pove-
dali mu: „Sme azda aj my slepí?!“
Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, 
nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: 
‚Vidíme.‘ A tak váš hriech ostáva.“ 

Jn 9, 1-41

V príbehu vystupuje slepec, ktorému Ježiš 
vracia zrak, ale na konci sa ukazuje, že to 
nie on bol slepý. Keď sa Ježiša pýta, kto je 
Syn človeka, aby v neho uveril, Ježiš mu 
hovorí: „Už si ho videl.“ Je pravda, že sa už 
stretli, ale vtedy ešte nevidel. Nie očami. 
Ale videl srdcom a spoznal, že Ježiš je Me-
siáš.

Naproti tomu tu máme farizejov, ktorí 
nielenže nie sú fyzicky slepí, ale aj du-
chovne by sme od nich očakávali, že budú 
vidieť najlepšie, boli predsa najvyššími du-
chovnými autoritami. A možno to bol prá-
ve ich problém. Mali svoj morálny kredit, 
na ktorý boli patrične hrdí. Mali svoj sta-
rostlivo vybudovaný myšlienkový systém, 
ktorého sa nedokázali zrieknuť.

Ten, kto nevidí nič, je pripravený nechať si 
Ježišom vrátiť zrak a pozrieť sa na veci tak, 
ako ich vidí on. Ale ten, kto veľa vecí vidí, 
alebo si namýšľa, že vidí, že veciam rozu-
mie; ten kto má svoj ustálený „svetoná-
zor“, ten, ktorý vie, „ako to chodí“, ten si 
tak ľahko nedá povedať. Takýto človek 
možno uprednostní vlastnú predstavu 
pred svetlom pravdy, ktoré prináša Kris-
tus, a napokon si svoju predstavu tak za-
miluje, že ju už nedokáže odlíšiť od reality. 
A vtedy je už naozaj slepý. Ten, kto vidí 
niečo iné, než realitu, je na tom horšie ako 
ten, kto nevidí nič.

Zamyslenia
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   Liturgický prehľad a úmysly sv. omší (23. 3. - 29. 3.) 

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

PO 
23.3. 

Pondelok  
po 4. pôstnej nedeli 

Spišská Belá † Arpád, Peter, Pavol, Ernestína 

Krížová Ves Jakub, Helena 

UT 
24.3. 

Utorok 
po 4. pôstnej nedeli 

Spišská Belá † Štefan, Katarína, Ján 

Strážky † Mária, Ondrej 

ST 
25.3. 

ZVESTOVANIE PÁNA 
Slávnosť 

Spišská Belá za manželov Ľubomíra a Katarínu 

Krížová Ves † Juraj, Helena, Juraj Sopko 

ŠT 
26.3. 

Štvrtok 
po 4. pôstnej nedeli 

Spišská Belá † Emília, Cyril, Filip 

Strážky † František, Ondrej 

PIA 
27.3. 

Piatok 
po 4. pôstnej nedeli 

Spišská Belá 
† Oskar, Anna, Ján 

† Anna a Ján 

Krížová Ves † Ján Bušovský 

SO 
28.3. 

Sobota 
po 4. pôstnej nedeli Spišská Belá za Božie požehnanie pre Janky 

NE 
29.3. 

PIATA  
PÔSTNA NEDEĽA 

Spišská Belá 

† Katarína a Imrich 

ž. Lenka s rod. 

ž. Rozália Neupauerová 

† Ernest 

Strážky ž. Rozália 

Krížová Ves ž. Edita 

ZMENA ČASU 

Na budúci týždeň sa v noci z 28. na 29. marca mení čas. O druhej hodine 

stredoeurópskeho času posúvame hodiny na tretiu hodinu letného času.    
 

Darovali na kostol v Spišskej Belej: z krstu Patrície Rezničákovej 100€, z krstu Petra Vidu 

50€, z pohrebu † Margity Boronovej 50€, z pohrebu † Genovévy Stankovej 100€. Pán Boh 

zaplať!   

BISKUPI ROZHODLI, ŽE VEREJNÉ BOHOSLUŽBY 
SA NEBUDÚ SLÁVIŤ AŽ DO 31. MARCA
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"Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení 
z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním 
verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.

Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného 
zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stano-
vujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.
Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú 
svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na 
nedeľnej svätej omši.
V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kóde-
xu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie 
je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas 
modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných 
modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše 
prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.
Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a 
životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha 
a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a 
ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, 

a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

V Bratislave 20. marca 2020
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita, predseda KBS"

SVÄTÝ OTEC ODPORÚČA PRAKTIZOVAŤ
DUCHOVNÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

„Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch je Námestie svätého Petra zatvorené. Preto priamo 
pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami spojení prostredníctvom komunikačných pros-
triedkov. V tejto situácii pandémie, v ktorej sme sa ocitli a prežívame ju viac či menej izolo-
vaní, sme pozvaní nanovo objaviť a prehĺbiť zmysel spoločenstva, ktoré spája všetkých čle-
nov Cirkvi.
V spojení s Kristom nie sme nikdy sami, ale tvoríme jedno telo, ktorého hlavou je On. 
Je to spojenie, ktoré sa živí modlitbou, a aj duchovným svätým prijímaním Eucha-
ristie, čo je veľmi odporúčaná prax, keď nie je možné sviatostné prijímanie. Hovorím 
to pre všetkých, najmä pre ľudí, ktorí sú osamelí.

Opätovne vyjadrujem svoju blízkosť všetkým chorým a tým, čo ich liečia. Tiež aj početným 
pracovníkom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú osobám, ktoré nemôžu vyjsť z domu a všet-
kým, ktorí vychádzajú v ústrety potrebám chudobných a bezdomovcov. 

Ďakujem za všetko to úsilie, ktoré každý z vás vydáva, aby pomohol v tomto tak tvr-
dom momente. Nech vás žehná Pán, nech vás ochraňuje Panna Mária. A prosím, neza-
budnite sa za mňa modliť.“


