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Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a 
len ich vyviedol na vysoký vrch do samo-

ty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev 
zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bie-
lič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eli-
áš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom.
Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dob-
re je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, 
jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo ne-
vedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu 
sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku za-
znel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počú-
vajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri 
sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z 
vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, ne-
hovorili nikomu, kým Syn človeka nevsta-
ne z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali 

a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená 
„vstať z mŕtvych“.

Mk 9, 2-10

Toto evanjelium nám ľuďom až príliš jasne 
ukazuje, ako sme závislí na dôkazoch Božej 
existencie. Môžeme stretnúť Boha, rozprá-
vať sa s ním, zažiť úžasné stavy naplnenia, a 
napriek tomu príde čas, tak ako apoštolom, 
že toto nám nestačí. Potom sa môžeme 
oprávnene pýtať, akého Boha sme to vlast-
ne stretávali, alebo presnejšie, akého Boha 
sme si predstavovali, s ktorým sa stretáva-
me. Či sme si ho neurobili až príliš na ľud-
ský obraz, či sa nám nezamenil s bohmi 
Grékov a Rimanov, ktorí boli tak podobní 
ľuďom, akoby ani neboli bohovia. To nao-
zaj nám Boh, tak ako apoštolom, musí do-
kazovať, že on nie je aj niečo viac? Musí 
nám dokazovať, že môže mať svoje vlastné 
myšlienky, svoje vlastné plány? Že tieto plá-
ny túži, aby sme spoznali a podľa nich ko-
nali? On to urobí rád. Aj nás zoberie na vy-
soký vrch a premení sa pred nami. Ukáže 
svoju božskosť. A ukazuje nám ju neustále. 
Ak svoje vlastné predstavy o Bohu a svoje 
vlastné predstavy o sebe kladieme nad Bo-
ha, nečudujme sa, že nás vzťah s Bohom ne-
napĺňa. Koho by bavilo modliť sa k Bohu a 
pozerať sa stále do zrkadla. Uznajme, že 
Boh má svoje plány s nami, uznajme, že je 
viac ako my. Náš vzťah s Bohom dostane 
úplne inú úroveň.

Boh má svoje myšlienky a svoje plány s 
nami. Počúvajme ho.

Zamyslenia+

TOTO JE MÔJ MILOVANÝ SYN, POČÚVAJTE HO.

A práve modlitba premieňa tento dnešok v 
milosť, alebo lepšie, premieňa nás: upoko-
juje hnev, udržuje lásku, znásobuje radosť, 
dodáva silu odpúšťať. V niektorých chví-
ľach sa nám to bude javiť, že už nežijeme 
my, ale milosť žije a koná v nás prostredníc-
tvom modlitby.
A keď nám príde myšlienka hnevu, nespo-
kojnosti, ktorá nás vedie k trpkosti, zastav-
me sa a povedzme Pánovi: „Kde si? A kam 
sa to ja uberám?“ A Pán je tam, Pán nám dá 
to správne slovo, radu ako ísť ďalej bez tej 
trpkej sliny negatívnosti. Pretože modlitba 
je vždy - povedané bežným profánnym vý-
razom - pozitívna. Vždy. Vedie ťa vpred.
Každý deň, ktorý začína, ak sa prijme v 
modlitbe, sprevádza ho odvaha, takže 
problémy, ktorým treba čeliť nebudú viac 
prekážkami v našom šťastí, ale výzvami od 
Boha, príležitosťami nášho stretnutia s 
ním. A keď je niekto sprevádzaný Pánom, 
cíti sa odvážnejší, slobodnejší a tiež šťast-
nejší.
Modlime sa teda vždy za všetko a za všet-
kých, aj za nepriateľov. Toto nám poradil 
Ježiš: „Modlite sa za nepriateľov“. Modli-
me sa za našich drahých, ale aj za tých, 
ktorých nepoznáme; modlime sa dokon-
ca za našich nepriateľov, ako som pove-
dal, a ako nás k tomu často pozýva Sväté 
písmo. Modlitba disponuje prekypujú-
cou láskou. Modlime sa predovšetkým za 
nešťastných ľudí, za tých, ktorí plačú v 
osamelosti a nedúfajú, že je tu ešte láska, 
ktorá pulzuje pre nich.
Modlitba koná zázraky; a chudobní toto 
tušia, z milosti Božej, že aj v ich tiesnivej 
situácii modlitba kresťana sprítomňuje Je-
žišov súcit. Veď on hľadel s veľkou nežnos-
ťou na vyčerpané zástupy, opustené ako 
ovce bez pastiera (porov. Mk 6,34). Pán je 
– nezabúdajme – Pán súcitu, blízkosti, 
nežnosti: tri slová, ktoré nikdy nezabudni-
me. Pretože to je Pánov štýl: súcit, blíz-
kosť, nežnosť.

Modlitba nám pomáha milovať druhých 
napriek ich chybám a previneniam. Človek 
je vždy dôležitejší než jeho skutky, a Ježiš 
svet neodsúdil, ale ho spasil. Mrzký je život 
tých, čo stále iných odsudzujú, stále zavr-
hujú, súdia: to je život nepekný, nešťastný. 
Ježiš prišiel, aby nás zachránil. Otvor svoje 
srdce, odpusť, ospravedlň iných, pochop, 
buď aj ty blízkym voči ostatným, maj súcit, 
nežnosť, tak ako Ježiš.
Treba chcieť dobre všetkým a každému, a 
v modlitbe pamätať, že sme všetci hrieš-
nikmi a zároveň milovaní Bohom, každý 
jeden.
Milujúc takto tento svet, milujúc s nežnos-
ťou, objavíme, že každý deň a každá vec 
nesie v sebe ukrytý zlomok Božieho ta-
jomstva.
Ako ďalej píše Katechizmus: «Modliť sa v 
udalostiach každého dňa a každej chvíle je 
jedno z tajomstiev kráľovstva, ktoré je zja-
vené „maličkým“, Kristovým služobníkom, 
chudobným podľa blahoslavenstiev. Je 
správne a dobré modliť sa, aby príchod 
kráľovstva spravodlivosti a pokoja ovplyv-
ňoval beh dejín, ale je dôležité aj „premie-
siť“ modlitbou „cesto“ obyčajných každo-
denných situácií. Všetky formy modlitby 
môžu byť tým kvasom, ku ktorému Pán 
prirovnal Božie kráľovstvo» (KKC, 2660).
Človek – ľudská osoba, muž a žena – je ako 
letiaci tieň, ako poľný kvet (porov. Ž 144,4; 
103,15). Filozof Pascal napísal:  «Netreba, 
aby sa celý vesmír dal do zbrane, aby ho 
rozdrvil; stačí para, jedna kvapka vody, aby 
ho zabila» (Myšlienky, 186).

Sme krehké bytosti, ale vieme sa mod-
liť: a toto je naša najvyššia dôstojnosť, a 
aj naša sila. Odvahu. Modlime sa v kaž-
dej chvíli, v každej situácii, pretože Pán 
je nám nablízku. A keď je modlitba pod-
ľa Ježišovho srdca, dosiahne zázraky.

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

pokračovanie zo strany dva.
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   LITURGICKÝ PREHĽAD (1.3.– 7.3.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

1. 3. 

Pondelok po 2. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
ž. Lucia s rod. 
† Ondrej, Mária, Ondrej (úmysel z 21.2.) 

Krížová Ves 17:30 † Emil 

UT 

2. 3. 

Utorok po 2. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Margita, Jozef, Vladimír 
ž. Zdenka s rod. (úmysel z 28.2.) 

ST 

3. 3. 

Streda po 2. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Ondrej a Helena Lopatovský 
ž. rod. Vnenčáková (úmysel z 28.2.) 

Krížová Ves 17:30 † Ľubomír 

ŠT 
4. 3. 

Štvrtok po 2. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Štefan, Augustína, Peter 
ž. Mária Ščigulinská s rod. 

Strážky 17:00 ž. Ľudmila (60 r.) 

PIA 

5. 3. 

Piatok po 2. pôstnej 
nedeli, Féria 

Prvý piatok v mesiaci 

Spišská Belá 18:30 
† Jozef, Dominik 
† Štefan a Anna Zemianek 

Krížová Ves 17:00 † Rudolf 

SO 

6. 3. 

Sobota po 2. pôstnej 
nedeli, Féria 

Prvá sobota v mesiaci 
Spišská Belá 

8:00 ž. Anna Bekešová s rod. 

18:30 
† Vincent, Mária, Tomáš Britaňák,               
rehoľná sestra Kazimíra 
† Ján, Mária, Stanislav 

NE 

7. 3. 

TRETIA PÔSTNA 
NEDEĽA 

Spišská Belá 10:30 
za veriacich 
† členovia Belianského asistentského 
spolku 

Strážky 9:00 ž. Tomáš 

 

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú vo všetkých slovenských diecézach 

a eparchiách až do odvolania pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť 

v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Krsty, sobáše a pohreby je možné 

sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza. V 

nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti 

zomierajúcemu.  

Úmysly sv. omší budeme slúžiť tak, ako je to uvedené v oznamoch. Ak na niektorý deň 

(najmä nedele a sviatky) bolo nahlásených viac úmyslov, tie odslúžime v náhradných 

termínoch, ktoré budú uvedené v oznamoch. Úmysly budú presunuté aj v prípade, ak 

vyhlásený úmysel nebude môcť byť odslúžený, napríklad z dôvodu pohrebnej sv. omše. 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes (28.2.) bude o 15:00 krížová cesta, ktorá bude vysielaná online prostredníc-
tvom nášho youtubového kanálu.
2. Na budúcu sobotu bude sv. omša aj ráno o 8:00. Po sv. omši bude Fatimská po-
božnosť.
3. Darovali: z krstu Márie Pajerovej 100€, z krstu Matúša Strišovského 50€, z krstu Lau-
ry Čupovej 20€, z pohrebu Jaroslava Sisku 50€, z pohrebu Jána Jašňáka 100€, na charitu 
Bohuznáma 100€, na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámi darcovia 3610€. 
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

KRÍŽOVÁ VES
Darovali: Bohuznáma na kostol 20€. Úprimné Pán Boh zaplať!

Kto by mal záujem prispieť na potreby našej farnosti, prípadne 
na rekonštrukciu farského kostola, môže tak urobiť aj poukázaním 
milodaru na náš farský účet. Do poznámky, uveďte: "MILODAR":

IBAN: SK14 0900 0000 0000 9327 6988
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes si všimneme, ako sa z liturgie 
modlitba vždy navracia do každo-

denného života: na ulici, na pracovisku, v 
dopravných prostriedkoch... A tam pokra-
čuje dialóg s Bohom: kto sa modlí, je ako 
zaľúbený, ktorý stále nosí v srdci milovanú 
osobu, kdekoľvek sa nachádza.
V skutočnosti všetko sa prijíma v tomto dia-
lógu s Bohom: každá radosť sa stáva dôvo-
dom na chválu, každá skúška je príležitos-
ťou prosby o pomoc. Modlitba je vždy živá 
v živote, ako horiaca pahreba, i keď ústa ne-
hovoria, ale srdce rozpráva. Každá myšlien-
ka, i keď sa zdá „svetskou“, môže byť pre-
siaknutá modlitbou. Aj v ľudskom intelekte 
je prítomný aspekt modlitby; v skutočnosti 
je oknom smerujúcim k tajomstvu: dáva 
svetlo na pár krokov, ktoré sú pred nami, a 
potom sa otvára k celej realite ako takej, 
ktorá ju predchádza a presahuje.
Toto tajomstvo nemá znepokojujúcu či 
skľučujúcu tvár, nie: poznanie Krista nás či-
ní plnými dôvery, že tam, kde naše oči a oči 
našej mysle nemôžu dovidieť, nie je ničota, 

ale je tam niekto, kto nás očakáva, je tam ne-
konečná milosť. A takto kresťanská modlit-
ba vlieva do ľudského srdca nevyvrátiteľnú 
nádej: akákoľvek skúsenosť zasiahne našu 
cestu, Božia láska ju môže obrátiť v dobro.
V tejto súvislosti Katechizmus hovorí: 
«Učíme sa modliť v istých chvíľach, keď po-
čúvame Pánovo slovo a keď máme účasť na 
jeho veľkonočnom tajomstve. Ale jeho Du-
ch je nám daný v každom čase, v udalostiach 
každého dňa, aby v nás vzbudil modlitbu. 
[…] Čas je v rukách Otca. Stretávame sa s 
ním v prítomnosti, nie včera, ani zajtra, ale 
dnes» (KKC, 2659). S Bohom sa stretávam 
dnes, vždy je to dnešok stretnutia.
Neexistuje iný nádhernejší deň než je 
dnešný, ktorý žijeme. Ľudia, ktorí žijú stále 
v myšlienkach na budúcnosť: „Nuž, budúc-
nosť bude lepšia...“, ale neberú dnešok tak 
ako prichádza, to sú ľudia, čo žijú vo fantá-
zii, nevedia sa chopiť konkrétnej reality. A 
dnešok je realita, dnešok je konkrétny. A 
modlitba sa koná dnes. Ježiš nám prichádza 
v ústrety dnes, v dnešný deň, ktorý žijeme.

MODLITBA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE

pokračovanie na zadnej strane


