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ROČNÍK III. - č. 11/2019 

 

2. PÔSTNA NEDEĽA 
17. – 23. 03. 2019  

  

 
 

Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre 

 

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa 
modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali 

sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho 
odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, 
premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo 
s ním stáli. 

Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. 
Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo 
hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, 
zmocnil sa ich strach. 

A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas 
doznel, ostal Ježiš sám. 

Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli. 
 Lk 9, 28b-36   
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 Medzi zvláštne chvíle v našom živote patria udalosti, ktoré nazývame zážitky. 
Zážitky sú kratšie alebo dlhšie okamihy v našom živote, ktoré sa natoľko dotknú našej 

duše, že ani po rokoch na ne nezabúdame. Dokazujeme to tým, že sa k niektorým 
zážitkom radi vraciame, opakujeme si danú chvíľu a niekedy o zážitkoch aj iným 
rozprávame.  
 

 Udalosť, ktorú sme si vypočuli v evanjeliu nazývame Premenenie Pána. Aj v nej 
dominuje zážitok. Pripravil ho Ježiš na vrchu Tábor svojim trom apoštolom. Zažili ho vo 
chvíli, keď sa Ježišovi pri modlitbe premenila tvár a šaty.  
 

 Pohľad apoštolov na Ježišovu žiariacu tvár bol natoľko fascinujúci a bol to pre 
nich taký zážitok, že Peter chcel na vrchu zostať dlhšiu dobu a postaviť tam stany, aby 
zážitok trval čím najviac. Ježiš však vie, že k vlastnosti zážitku patrí to, že netrvá dlho. 
Zasiahne človeka a skončí. Preto neostáva premenený s apoštolmi na hore, ale vracia sa 

s nimi do mesta, aby pokračoval vo svojom poslaní. Jeho vrchol bude na Kalvárii. Najprv 
ukrižovanie a potom zmŕtvychvstanie. Pre apoštolov mal ale zážitok ostať posilou vo 
chvíľach skúšok, ktoré na nich čakali a predovšetkým nádejou vo večný život, kde zážitok 
z osláveného Ježiša nikdy neskončí.  

 
 Môžeme povedať: Dobre, to bolo vtedy. A čo dnes? Ponúka aj dnes Ježiš svojim 
priateľom nejaký zážitok? V odpovedi na túto otázku sa musíme vyhnúť dvom 
krajnostiam. Prvou je tá, keď si niekto svoj náboženský život predstavuje v súhrne 

vedomostí, príkazov a zákazov, ktoré človek musí plniť. Takáto zbožnosť zážitok 
nespôsobuje. Druhé nebezpečenstvo spočíva v tom, že si chce niekto predstavovať 
náboženský život ako stav neustáleho zážitku, ktorý by nikdy nemal prestať. V našich 
náboženských prejavoch musia byť obidva názory rozumne prepojené. Ak sa náš život 

často pripodobňuje k ceste, ktorá nás niekde vedie, tak tou cestou je práve ochota plniť 
rozličné predpisy. Pri ceste však stoja lampy, ktoré svietia, aby sme po ceste kráčali 
radostnejšie a istejšie. To sú v našom živote náboženské zážitky.  
 

 Ako vznikajú? Dáva ich našej duši Boh, najčastejšie v spolupráci s nami. 
Používame slovo “najčastejšie” preto, lebo Boh môže aj bez spolupráce človeka spôsobiť 
v jeho živote mocný zážitok. Predsa, ale najčastejšie je to vedy, keď sa aj my o to pričiníme. 
Počuli sme, že Ježišova tvár sa premenila pri modlitbe. Je to aj pre nás povzbudením, že 

je to práve modlitba, ktorá môže spôsobovať v našom vnútri zážitky. Ak človek prežíva 
modlitbu ako rozhovor s Bohom, ktorého môže nazývať Otcom, potom určite prežije chvíle 
zážitkov, aké majú deti po dôvernom a úprimnom rozhovore so svojim pozemským otcom. 
Nemusia byť všetky rozhovory s našim pozemským otcom zážitkom, ale predsa niektoré 

rozhovory sú nezabudnuteľné. Ani každá modlitba nemusí vyústiť v zážitok, ale Boh sa 
už postará o to, aby sme zažili modlitby, ktoré ostanú natrvalo zážitkom a svetlom na 
našej pozemskej púti. Zážitky spôsobujú aj rôzne duchovné obrátenia v našom živote. 
Viete, že nám ľuďom veľa bolestí spôsobujú ľadvinové a žlčníkové kamene. Kto sa ich chce 

zbaviť, musí ísť na operáciu. Bez kameňov sa potom život človeka stáva radostnejším. 
Takými “kameňmi” na našej duši sú naše hriechy. Zvlášť také hriechy, ktoré nás 
sprevádzajú veľmi dlho naším životom. Oni spôsobujú to, že nemôžeme pociťovať radosť 
z duchovného života, z viery a lásky k Bohu. Preto je potrebná “operácia” a práve pôstna 

doba je vhodná na to, aby sme sa pre tento zákrok odhodlali. Potom nás čaká zážitok 
z oslobodenia od hriechov a snáď aj ľútosť, že sme naše obrátenie tak dlho odkladali.  
 

 Bez zážitkov by bol náš život monotónny a smutný. Takým sa môže stať aj život 
našej viery, ak jej nedoprajeme zážitky. Ak by apoštoli neboli chceli ísť s Ježišom na vrch, 
neboli by mali zážitok. Majme aj my chuť ísť s Ježišom na horu premenenia nášho života.  
  

- prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. –  
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OZNAMY NA 2. PÔSTNU NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár: 
 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 
 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia 

pondelok 
sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa 
a učiteľa Cirkvi 

spomienka 

utorok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie slávnosť 

streda féria v pôstnom období  

štvrtok féria v pôstnom období  

piatok féria v pôstnom období  

sobota sv. Turíbia de Mongrovejo, biskupa spomienka 

nedeľa  3.pôstna   

deň 
týždňa 

    čas program 

nedeľa 
17.03. 

12.30 – 12.50 
12.30 – 12.55 
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  
19.30 – 20.15 

spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 

pondelok 
18.45 – 19.20 

19.30 – 20.00 

spovedanie  

sv. omša – slovensky 

utorok   

streda   

štvrtok   

piatok 

18.30 – 19.00 
19.00 – 19.25 
19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

spovedanie  
pobožnosť krížovej cesty 
sv. omša – slovensky 
večer pri spoločenských hrách 

sobota   

nedeľa 
24.03. 

10.50 – 12.30  

10.50 – 12.30 
12.30 – 12.50 
12.30 – 12.55 
13.00 – 14.00 
14.45 – 15.30 
19.00 – 19.20  
19.30 – 20.15 

príprava k 1.sv.prijímaniu 

príprava k SKI 
spovedanie 
pobožnosť krížovej cesty 
sv. omša – slovensko-česky  
spovedanie 
spovedanie 
sv. omša – slovensko-česky 
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3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac marec: 
 

 

MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM za predchádzajúcu nedeľu 

10/03/2019 boli v sume 248,75 GBP. 
Všetkým pravidelným a stálym prispievateľom 
a dobrodincom ďakujeme za podporu SCM. 
Svätá omša o 13.00 hod. každú prvú nedeľu v mesiaci je 

obetovaná za všetkých pravidelných a stálych dobrodincov 
a podporovateľov.  

Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, 
manželom, manželkám, priateľom, priateľkám, známym, chorým, 

kňazom, susedom, kolegom. 
 

17.03. – Ľubica  

18.03. – Eduard 

19.03. – Jozef 

20.03. – Víťazoslav, Klaudius 

21.03. – Blahoslav 

22.03. – Beňadik 
23.03. – Adrián 

24.03. – Gabriel  
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Evanjelizačný 
Za kresťanské spoločenstvá, zvlášť za prenasledované, 

aby cítili Kristovu blízkosť a aby boli uznané ich práva.  

Úmysel KBS 
Aby sme sa v Pôstnom období viac zjednocovali s Kristom 
trpiacim a potom aj osláveným. 

http://www.scmlondon.org/

