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Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš 
vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vy-

zdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto ve-
rí, mal v ňom večný život.“
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jed-
norodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v 
neho verí, ale aby mal večný život. Lebo 
Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsú-
dil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neve-
rí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno 
Jednorodeného Božieho Syna.
A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a 
ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich 
skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, ne-
návidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho 

skutky neboli odhalené. Ale kto koná prav-
du, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje 
skutky koná v Bohu. 

Jn 3, 14-21

Na pochopenie toho, prečo Ježiš tak nalie-
havo upozorňuje, že neprišiel svet odsúdiť, 
ale spasiť; je potrebné mať pred očami ako 
za jeho čias prebiehali súdy. Neboli to uzav-
reté miestnosti s pár prísediacimi, ale odo-
hrávali sa na verejných priestranstvách, väč-
šinou pri hlavnej bráne mestských hradieb. 
Nesúdili profesionálni sudcovia, ale starší 
muži, ktorých si vybralo samo spoločen-
stvo. A netrestal jeden kat, ale trest vykona-
li všetci spoločne. Ježiš nie je samosudcom, 
ktorý by súdil z pozície svojej moci. Neho-
vorí, že ľudia už nemajú právo súdiť 
druhých, alebo že nemôžu byť sami sudca-
mi, alebo nemôžu vykonávať tresty. Nao-
pak, hovorí, že on je obhajcom. Ktorý sa 
postaví aj za najväčších hriešnikov. A ak bu-
de potrebná nejaká záruka za hriešnika, dá 
aj svoju vlastnú krv. Dokonca dá vlastný ži-
vot. A ide ešte ďalej. Hovorí, že ten, kto v 
neho verí, nebude súdený. Teda, že on sám 
sa postaví namiesto hriešnika a vyzve ľudí, 
aby odsúdili jeho. A ako by to urobil pred 
ľudskými súdmi, rovnako tak urobí pred 
Božím súdom. A nakoniec všetkým adresu-
je úžasnú výzvu, ktorá je taká istá, akú ho-
vorí Márii Magdaléne: choď na svetlo a už 
viac nehreš. Pri súde som ťa ochránil, ale to 
neznamená, že nemáš od hriechu, od tmy, 
chrániť sám seba.

Zamyslenia+

JEŽIŠ JE NA SÚDE OBHAJCOM, DOKONCA SI 
NA SÚDE VYMENÍ MIESTO S HRIEŠNIKOM.
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   LITURGICKÝ PREHĽAD (15.3.– 21.3.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

15. 3. 

Pondelok po 4. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Emil a Juraj 
† Margita a Ján Tkáč (úmysel z 14.3.) 

Krížová Ves 17:30 † Jakub, Veronika, Jozef 

UT 

16. 3. 

Utorok po 4. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Jakub a Anna 
† Mária, Ondrej, Augustín (úmysel 
z 14.3.) 

Strážky 17:00 † Milan, Jozef, Terka 

ST 

17. 3. 

Streda po 4. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
na úmysel celebranta 
† Jozef 

Krížová Ves 17:30 † Margita, Jozef, Vladislav s rod. 

ŠT 
18. 3. 

Štvrtok po 4. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Štefan (15. výročie), Katarína, Ján 
na úmysel celebranta 

Strážky 17:00 † František 

PIA 

19. 3. 

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA 
PANNY MÁRIE 

SLÁVNOSŤ 

Spišská Belá 18:30 
za ctiteľov sv. Jozefa 
† kňazi z našej farnosti 

Krížová Ves 17:30 ž. Jozef s rod. 

SO 

20. 3. 

Sobota po 4. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
ž. Margita (50 r.) a Jozef 
† Genovéva (1. výročie) 

Krížová Ves 17:30 ž. Annamária a Michaela 

NE 

21. 3. 
PIATA PÔSTNA NEDEĽA 

Spišská Belá 10:30 
za veriacich 
† František a Margita 

Strážky 9:00 † Ján Dudáš 

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 popoludní o 15:00 bude krížová cesta, ktorá bude vysielaná online prostred-
níctvom nášho youtubového kanálu.
2. V piatok o 18:00 bude pobožnosť k sv. Jozefovi.
3. Darovali: na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámi darcovia 820€. Všet-
kým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

STRÁŽKY
Darovali: z pohrebu Pavla Košča 100€. 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!

Malý chlapec sa raz spýtal 
svojho otca: “Ocko, aký 
veľ ký je Boh?”

Otec sa pozrel hore na oblohu a uká-
zal na lietadlo.
‘’Synu, aké veľ ké je toto lietadlo?” 
spýtal sa chlapca.
Chlapec odpovedal: “Veľmi malé. 
Skoro ho nevidím.”

Potom otec vzal syna na letisko a 
zblízka mu ukázal lietadlo.

Opýtal sa znovu chlapca: “A teraz, 
synu, aké veľ ké je lietadlo?“ 
“Obrovské!“ s úžasom vykríkol syn.

Potom otec synovi vysvetlil: “Božia 
veľ kosť závisí od toho, ako blízko 
alebo ďaleko si od Neho. Čím bliž-
šie budeš k Bohu, tým väčší bude v 
tvojom živote.”– s: BOH JE LÁSKA.

BOH JE LÁSKA.


