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Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš 
vystúpil do Jeruzalema. V chráme na-
šiel predavačov dobytka, oviec a holu-

bov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si 
z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, 
aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal 
peniaze a poprevracal stoly a predavačom ho-
lubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerob-
te z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci 
si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma hor-
livosť za tvoj dom.“
Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám uká-
žeš, že môžeš toto robiť?“
Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za 
tri dni ho postavím.“
Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali 
tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“
Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď po-
tom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spome-
nuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, 
ktoré povedal Ježiš.
Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzale-
me, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli 

znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdô-
veril; on poznal každého a nepotreboval, aby 
mu niekto vydával svedectvo o človekovi. 
Sám totiž vedel, čo je v človeku.

Jn 2, 13-25

Aj keď si to neuvedomujeme, v tento deň 
nastal pre Židov obrovský bod zlomu. Celé 
storočia bol jeruzalemský chrám jediným 
miestom, kde sa Bohu mohla vzdávať pravá 
obeta. Ak bolo na svete niekde miesto Bo-
ha, bolo to v jeruzalemskom chráme. V 
okamihu, keď Ježiš prišiel vyhnať predava-
čov z chrámu, ukázal, že tento chrám sa stal 
lotrovským pelechom. Boha v ňom prekry-
li ľudskými hriechmi. Už to nebolo miesto, 
kde by Boh vstupoval do ľudských sŕdc. Za-
hniezdil sa v ňom hriech, bolo v ňom 
miesto aj pre diabla. Ježiš v ňom ohlasuje, 
že nastal čas, kedy sa ruší jeruzalemský 
chrám ako miesto, kde sa Boh stretáva s 
ľuďmi. To bol ten obrovský bod zlomu. Na-
opak, Ježiš hovorí, kde je budúce miesto 
stretávania sa s Bohom. Je to jeho vlastné 
telo. Vyhlasuje koniec jediného miesta kul-
tu Boha a rozširuje ho. Pri Poslednej večeri, 
na kríži a pri svojom Nanebovstúpení sa 
jasne ukáže, že jeho telo ako Boží chrám nie 
je viazané na jediné miesto. Vstupuje aj so 
svojím telom do neba, dáva sa v Eucharistii 
ako svoje telo pri každej sv. omši. Je prítom-
ný vo všetkých bohostánkoch. Môžeme sa 
mu klaňať kdekoľvek. Je to veľká výzva a zá-
roveň často naše zahanbenie. Ak sa s ním 
môžeme stretnúť všade, prečo to tak málo 
robíme?

Zamyslenia+

JEŽIŠA MÔŽEM STRETNÚŤ KDEKOĽVEK.
TAK HO STRETNIME AJ DNES.

neadekvátny: nebol Židom, bol dôstojní-
kom nenávideného okupačného vojska. 
Avšak starosť o sluhu ho núti odvážiť sa a 
hovorí: «Pane, nie som hoden, aby si 
vošiel pod moju strechu, ale povedz iba 
slovo a môj sluha ozdravie» (v. 8). Je to ve-
ta, ktorú aj my opakujeme pri každej eu-
charistickej liturgii. Zhovárať sa s Bohom 
je milosť: my nie sme toho hodní, nemáme 
žiadne právo, na ktorom by sme si mohli 
zakladať, pokrivkávame každým slovom a 
každou myšlienkou... Avšak Ježiš je tou 
bránou, ktorá nás otvára tomuto dialógu s 
Bohom.
Prečo by mal byť človek milovaný Bohom? 
Neexistujú zreteľné dôvody, neexistuje 
žiadna úmernosť... Tiež je pravdou, že u 
značnej časti mytológií sa neuvažuje nad 
prípadom takého boha, ktorý by sa staros-
til nad ľudskými záležitosťami; naopak, tie 
sú otravné a nudné, úplne zanedbateľné. 
Spomeňme si na tú vetu, ktorú Boh opako-
vane adresuje svojmu ľudu v Deuteronó-
miu: „Pomysli na to, ktorý ľud má svojich 
bohov tak blízkych pri sebe, ako máte vy 
mňa nablízku?“ Táto blízkosť Boha je zja-
vením!
Niektorí filozofi hovoria, že Boh môže 
myslieť jedine na seba. Ledaže sme to my 
ľudia, čo sa snažíme zapôsobiť na božstvo a 
potešiť jeho oči. Z toho vyplýva povinnosť 
„náboženstva“, s procesiou obetí a pobož-
ností, ktoré treba neustále prinášať, aby 
sme si naklonili nemého a ľahostajného 
boha. Niet tam dialógu.
Jedine Ježiš to bol, pred Ježišom to bolo jedi-
ne zjavenie Boha Mojžišovi, keď sa Boh 
predstavil; bola to jedine Biblia, čo nám 
otvorila cestu dialógu s Bohom. Pamätajme: 
„Ktorý ľud má svojich bohov pri sebe tak 
blízko ako máš ty nablízku mňa?“ Táto blíz-
kosť Boha, ktorý nás otvára pre dialóg s ním.
Boh, ktorý miluje človeka - my by sme nik-
dy nemali odvahu uveriť tomu, ak by sme 
nepoznali Ježiša. Poznanie Ježiša nám to 

dalo pochopiť, zjavilo nám to. Je to škandál, 
ktorý nachádzame vyrytý v podobenstve o 
milosrdnom otcovi či v tom o pastierovi, 
ktorý sa vydá hľadať stratenú ovcu (porov. 
Lk 15). Príbehy tohto druhu by sme ne-
mohli vymyslieť, ani ich pochopiť, ak by 
sme nestretli Ježiša. Ktorý Boh je ochotný 
zomrieť pre ľudí? Ktorý Boh miluje vždy a 
trpezlivo, bez nároku, že aj on bude na 
oplátku milovaný? Ktorý Boh prijíma hroz-
nú nevďačnosť syna, ktorý ho už vopred 
žiada o dedičstvo a odchádza z domu pre-
mrhajúc všetko? (porov. Lk 15,12-13).
Je to Ježiš, kto nám zjavuje srdce Boha. 
Takto nám Ježiš svojím životom rozpráva, 
do akej miery je Boh Otcom. Tam Pater 
nemo: Nik nie je Otcom ako on. Je to ot-
covstvo, ktoré je blízkosťou, súcitom a ne-
hou. Nezabudnime na tieto tri slová, ktoré 
sú Božím štýlom: blízkosť, súcit a neha. Je 
to spôsob vyjadrenia jeho otcovstva voči 
nám. My si len s námahou a len z veľkej 
diaľky predstavujeme lásku, ktorou je Naj-
svätejšia Trojica preplnená a aká hlbina 
vzájomnej dobroprajnosti existuje medzi 
Otcom, Synom a Duchom Svätým. Vý-
chodné ikony nám dávajú vnímať niečo z 
tohto tajomstva, ktoré je pôvodom a rados-
ťou celého vesmíru.
Predovšetkým nám bolo veľmi vzdialené 
uveriť, že táto Božia láska sa rozleje, vyús-
ťujúc k nášmu ľudskému brehu: sme cie-
ľom lásky, ktorá na zemi nenachádza páru. 
Katechizmus vysvetľuje: «Ježišova svätá 
ľudská prirodzenosť je teda cesta, prostred-
níctvom ktorej nás Duch Svätý učí modliť 
sa k Bohu, nášmu Otcovi» (č. 2664). A to-
to je milosť našej viery. Skutočne sme ne-
mohli dúfať vo vyššie povolanie: Ježišovo 
človečenstvo – Boh sa stal blízkym v Ježi-
šovi – nám sprístupnilo samotný život Tro-
jice, otvorilo, dokorán roztvorilo túto brá-
nu tajomstva lásky Otca, Syna a Ducha 
Svätého.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)
Zdroj:  vaticannews

pokračovanie zo strany dva.
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   LITURGICKÝ PREHĽAD (8.3.– 14.3.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

8. 3. 

Pondelok po 3. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Dušan, Ema, Viktor, Erik 
† rod. Bainská a Britaňáková  
(úmysel z 7.3.) 

Krížová Ves 17:30 ž. Ján a František 

UT 

9. 3. 

Utorok po 3. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† František a Jana (úmysel z 7.3.) 
ž. rod. Miklasová 

Strážky 17:00 † Ladislav (úmysel z 11.2.) 

ST 

10. 3. 

Streda po 3. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Jozef (1. výročie), Ján, Katarína 
† Milan 

Krížová Ves 17:30 † Darina a Peter 

ŠT 
11. 3. 

Štvrtok po 3. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
za veriacich 
† Jozef a Jozef 

Strážky 17:00 † František (úmysel z 2.3.) 

PIA 

12. 3. 

Piatok po 3. pôstnej 
nedeli  
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Dagmar 
† Anna, Mária, Anna 

Krížová Ves 17:00 † Emil a Michal 

SO 

13. 3. 

Sobota po 3. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
ž. Anna Danielčáková (80 r.) 
† Vierka Molitorisová, Žofia 

Strážky 17:00 ž. Slavomír 

NE 

14. 3. 

ŠTVRTÁ PÔSTNA 
NEDEĽA 

NEDEĽA RADOSTI 
(LAETARE) 

Spišská Belá 10:30 
za veriacich 
† Andrej Zajonc (5. výročie) 

Krížová Ves 10:00 † Božena a Juraj 

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 (7.3.) bude o 15:00 krížová cesta, ktorá bude vysielaná online prostredníc-
tvom nášho youtubového kanálu.
2. V piatok o 18:00 bude krížová cesta.
3. Zbierka na charitu za našu farnosť bola 1700€. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým 
darcom!
4. Darovali: z krstu Amélie Hrebíkovej 150€, z pohrebu Františka Mačáka 100€, na re-
konštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámi darcovia 785€. Všetkým darcom 
úprimné Pán Boh zaplať!

STRÁŽKY
1. Darovali: Bohuznáme darkyne na kostol 150€. Úprimné Pán Boh zaplať!

KRÍŽOVÁ VES
1. Darovali: Bohuznámi darcovia na kostol 250€. 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!
Na našej ceste katechézy o modlit-
be by sme sa dnes i na budúci týž-

deň chceli pozrieť na to, ako nás vďaka Ježi-
šovi Kristovi modlitba otvára Trojici – Ot-
covi, Synovi a Duchu Svätému –, nekoneč-
nému moru Boha, ktorý je Láska. Práve Je-
žiš nám otvoril nebo a upriamil nás na vzťah 
s Bohom. On to urobil: otvoril nám tento 
vzťah s Trojjediným Bohom, Otcom, Sy-
nom a Duchom Svätým.  Potvrdzuje to 
apoštol Ján v závere prológu svojho Evanje-
lia: «Boha nikto nikdy nevidel. Jednorode-
ný Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom pri-
niesol zvesť» (1,18). Ježiš nám zjavil 
identitu, túto totožnosť Boha, Otca, Syna a 
Ducha Svätého.
My sme skutočne nevedeli, ako by sme sa 
mohli modliť: ktoré slová, city, spôsoby vy-
jadrenia by boli vhodné pre Boha. V tejto 
prosbe apoštolov adresovanej Učiteľovi, 
ktorú sme častokrát spomínali v priebehu 

týchto katechéz, je všetko to tápanie člove-
ka, jeho opakované pokusy, často neúspeš-
né, obrátiť sa na Stvoriteľa: «Pane, nauč nás 
modliť sa» (Lk 11,1).
Nie všetky modlitby sú rovnaké a nie všetky 
sú vhodné: samotná Biblia dosvedčuje zlé 
výsledky viacerých modlitieb, ktoré sú od-
mietnuté. Boh možno neraz nie je spokojný 
s našimi modlitbami, a my si to ani nevšim-
neme. Boh hľadí na ruky toho, kto sa modlí: 
aby boli čisté, hoci by ich aj nebolo potreb-
né umývať, je však potrebné strániť sa zlých 
skutkov. Svätý František sa modlieval: 
«Nullu homo ène dignu te mentovare», či-
že „žiaden človek nie je hoden vysloviť tvoje 
meno“ (Pieseň brata slnka).
Azda to najdojemnejšie uznanie chudoby 
našej modlitby skvitlo na perách toho rím-
skeho stotníka, ktorý jedného dňa prosil Je-
žiša, aby uzdravil jeho chorého sluhu (po-
rov. Mt 8,5-13). Cíti l  sa by ť úplne 

MODLITBA A TROJICA (1)

pokračovanie na zadnej strane


