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„HELOI, HELOI, LEMA SABAKTHANI?“

Hneď zrána mali poradu veľkňazi so 
staršími a zákonníkmi, teda celá 
veľrada. Ježiša spútali, odviedli a 

odovzdali Pilátovi.

Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“

On mu odpovedal: „Sám to hovoríš.“

Veľkňazi naň mnoho žalovali a Pilát sa ho 
znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri, 
čo všetko žalujú na teba!“

Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát ču-
doval.

Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, kto-
rého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri 
vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, 
ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore 
a žiadal si to, čo im robieval. 

Pilát im povedal: „Chcete, aby som vám 
prepustil židovského kráľa?“ Lebo vedel, 
že ho veľkňazi vydali zo závisti.

Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im rad-
šej prepustil Barabáša.

Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda 
podľa vás urobiť so židovským kráľom?“

Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“

Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?“

Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“

A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im 
Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal 
ho, aby ho ukrižovali.
Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do 
vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. 
Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia 
uplietli korunu a založili mu ju a začali ho 
pozdravovať: „Buď pozdravený, židovský 
kráľ!“

Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľaka-
li pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu na-
posmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli 
mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho 
ukrižovali.

Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexan-
drovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal 
z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli 
na miesto Golgota, čo v preklade znamená 
Lebka.

Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on 
ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili 
si jeho šaty hodili o ne lós, kto si má čo vziať. 
Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín.
Jeho vinu označili nápisom: „Židovský 
kráľ.“
Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: 
jedného napravo od neho, druhého naľavo.

A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu; potriasali hla-
vami a vraveli: „Aha, ten, čo zborí chrám a 
za tri dni ho postaví. Zachráň sám seba, 
zostúp z kríža!“

Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so 
zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňo-
val, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, 
kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, 
aby sme videli a uverili.“

Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižova-
ní.

Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po ce-
lej zemi až do tretej hodiny popoludní. O 
tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: 
„Heloi, heloi, lema sabakthani?“, čo v pre-
klade znamená: „Bože môj, Bože môj, pre-
čo si ma opustil?“

Keď to počuli, niektorí z okolostojacich vra-
veli: „Pozrite, volá Eliáša.“

Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, na-
stokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: 
„Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde 
sňať.“

Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol.

Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od-
vrchu až dospodku.

Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako 
vykríkol a skonal, povedal: „Tento človek 
bol naozaj Boží Syn.“ 

Mk 15, 1-39

Keď sv. Irenej potreboval vysvetliť neveria-
cim svojej doby, kto je to Ježiš a prečo on 
sám je kresťanom, ako najväčší argument vy-
tiahol Ježišov výkrik na kríži: "Bože môj, 
prečo si ma opustil". Do tohto výkriku ako-
by smerovala celá Ježišova kalvária, to o čo 
mu išlo pri svojom obetovaní sa za ľudstvo. 
Sv. Irenej hovorí o utrpení Učiteľa, ktorý 
sám zažíva oddelenie od svojho Otca. Nik 
nemôže od učeníkov žiadať to, čo sám ne-
prežil. Aj mnohí súčasní kresťanskí spisova-
telia tvrdia, že to, čo najviac chýba súčasné-
mu kresťanovi je skúsenosť s kontempláciou. 
Teda so stavom, ktorý zažívali najväčší Ježi-
šovi učeníci všetkých čias, ako sv. Terézia 
Avilská, sv. Ján z Kríža, sv. Terezka Ježišova 
či sv. Matka Tereza. Keď zažívali tzv. stav no-
ci, teda stav temnoty, stav, keď sa cítili opus-
tení Bohom. A napriek tomuto opusteniu 
dokázali následne oddeliť od seba všetko to, 
čo ich zväzovalo na ceste k Bohu a k jeho lás-
ke. Pochopili, že bez tohto stavu noci, kedy 
človek žobroní po Bohu, kedy ťaživo cíti, čo 
je to žiť bez Boha, bez jeho lásky; je nemož-
né sa ešte viac zdokonaliť vo svojom vzťahu 
k Bohu. Ježišov učeník si vytvrdí svoju lásku 
vtedy, keď prejde tou najťažšou duchovnou 
skúškou: keď sa cíti oddelený od Boha a sám 
kričí Ježišove slová: "Bože môj, prečo si ma 
opustil". Ako často sa bojíme takéhoto stavu 
a pritom cezeň vedie cesta k Bohu. 

Cesta Ježišovho učeníka k Bohu, niekedy 
v živote vedie aj cez stavy temnoty, stavy 
noci, keď žobroníme po Božej prítom-
nosti.
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   LITURGICKÝ PREHĽAD (29.3.– 4.4.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

29. 3. 

PONDELOK VEĽKÉHO 
TÝŽDŇA 

Spišská Belá 18:30 
† Ján Mačák s rod. 
† Žofia (1. výročie), Viera a Jozef 

Krížová Ves 17:30 na  úmysel celebranta 

UT 

30. 3. 

UTOROK VEĽKÉHO 
TÝŽDŇA 

Spišská Belá 18:30 
† František, Helena, Ján, Pavol 
† Stanislav, Magdaléna, Daniel 

Strážky 17:00 † Walter, Oto, Alžbeta 

ST 

31. 3. 

STREDA VEĽKÉHO 
TÝŽDŇA 

Spišská Belá 18:30 
† Peter Firek (1. výročie) 
† Štefan Pisarčík 

Krížová Ves 17:30 na úmysel celebranta 

ŠT 
1. 4. 

ZELENÝ ŠTVRTOK 
PÁNOVEJ VEČERE 

Spišská Belá 18:30 

za veriacich 
† Sára  (úmysel z 28.3.) 
† Alžbeta a Štefan Bukovinský  
(úmysel z 28.3.) 

PIA 

2. 4. 

VEĽKÝ PIATOK 
SLÁVENIE UTRPENIA 

A SMRTI PÁNA 
Spišská Belá 16:00 OBRADY VEĽKÉHO PIATKU  

SO 

3. 4. 

BIELA SOBOTA 
alebo  

VEĽKÁ SOBOTA 
Spišská Belá 19:30 

† Helga Čekovská a Alojz Švehlák 
† Anna  (úmysel z 28.3.) 
† Ján a rod. Grivalská (úmysel z 4.4.) 

NE 

4. 4. 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
alebo  

NEDEĽA PÁNOVHO 
ZMŔTVYCHVSTANIA 

Spišská Belá 10:30 
za veriacich 
† Mária Irhová ( 1. výročie) 

Krížová Ves 10:00 † Ján, Margita, Rudolf, Eva 

 

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.
2. Veľký piatok je dňom pokánia záväzného v celej Cirkvi, kedy sa zdržiavame mäsitého po-
krmu a zachovávame pôst. 
3. Dávame vám do pozornosti aj možnosť sledovať priame prenosy liturgických slávení 
z Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, ktorým bude predsedať spiš-
ský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Tieto prenosy bude možné sledovať na Yo-
utube kanáli "Rímskokatolícka farnosť Poprad", alebo na facebookovej stránke farnosti Po-
prad, a to konkrétne v týchto časoch: Zelený štvrtok - 17.00 hod., Veľký piatok - 15.00 hod., 
Biela sobota (Veľkonočná vigília) - 19.30 hod.
4. Pripomíname možnosť prihlásiť sa na sviatosť birmovania, ktorá je naplánovaná na 
13. júna 2021. Na prihlasovanie využite formulár, ktorý je zverejnený na našej farskej strán-
ke: rkfarnost.spisskabela.sk Prihlasovať sa môžu žiaci 9. ročníka a starší. 
5. Darovali: z krstu Valentíny Britaňákovej 100€, z pohrebu Jána Belončáka 100€, na rekon-
štrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámi darcovia 580€. Všetkým darcom úprimné Pán 
Boh zaplať!

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

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Ing. Adam Slodičák, syn rodičov Václava a Ruženy r. Gallikovej, bývajúci v Spišskej Belej - Strážkach a 

Mgr. Miroslava Pokrivčáková, dcéra rodičov Jána a Viery r. Sejutovej, bývajúca v Spišskej Belej
ohlasujú sa po druhýkrát.

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!


