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Ročník III.

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

lk 9, 28b - 36
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.



 Udalosť Pánovho premenenia nám liturgia pripomína osobitným 

sviatkom. Pripomína nám ju aj na začiatku pôstneho putovania. Z toho 

istého dôvodu, pre ktorý sa Ježiš pred učeníkmi premenil, aby ich posilnil na 

chvíle skúšok. Golgota nie je cieľom, ale nevyhnutnou úzkou bránou, ktorou 

musí prejsť do slávy najskôr Ježiš a potom všetci jeho učeníci. Tak ako po 

krste na začiatku verejného pôsobenia, i tu Otec povzbudzuje učeníkov, aby 

Ježiša počúvali, lebo on je jeho milovaný Syn. Aj vtedy, keď ho budú vidieť 

opusteného a strýzneného zomierať na kríži, aby ho aj vtedy počúvali ako 

Otcovho milovaného Syna. Chce ich pripraviť na pohoršenie kríža, v ktorom 

sa strácajú všetky viditeľné istoty a človeka podrží len viera živená láskou.



 Kríž je súčasť života a nikto mu nemôže natrvalo uniknúť. Kresťan kríž 

dobrovoľne prijíma, aby sa mu stal cestou k spáse. Kríž však vždy ťaží, najmä 

duchovné kríže ako beznádej, depresia, sklamanie z najbližších i zo seba, 

temnota viery. V takých chvíľach podrží len „slepá viera.“ Aby však nebola 

slepou v doslovnom zmysle, Boh nám chce dať zakúsiť aj chvíle premenenia, 

aby sme sa v temnote skúšky mali o čo oprieť. Ako hovorí starozákonný 

Kazateľ, „je čas narodiť sa a čas zomrieť, čas plakať a čas radovať sa“ podobne 

aj duchovný život má svoje „medové týždne“ i časy skúšky. Dôležité je prijať to, 

čo nám Boh práve posiela. Dôležité je nepremeškať pozvania na vrch Tábor. 

 Tábor je vrch s krásnym výhľadom neďaleko od mesta Ježišovej 

mlados� Nazareta. Evanjelis� nehovoria, či sa premenenie udialo práve tam. 

Hovoria o vysokom vrchu. Významné udalos� Starého zákona i Ježišovho 

života sa diali na vrchoch: Sinaj, Moria, vrch blahoslavens�ev. Ježiš tam často 

odchádzal, aby prežil najin�mnejšie chvíle s Otcom v modlitbe a aby potom 

zostúpil medzi zástupy a šiel do ďalších miest a dedín. Tábor je symbolom 

všetkých týchto konkrétnych vrchov. Zažiť mys�cké chvíle premenenia je 

cieľom pustovníkov, mníchov i ak�vnych mys�kov všetkých čias. A všetci sa 

pre to natrvalo alebo aspoň na krátko uťahujú do krásy a �cha hôr. Človeku 

sa upokojí myseľ, vyčis� vnútro, s�ši sa, aby počúval Boha, ktorý hovorí v 

�chos�.



 Isté je, že na každého z nás stále dolieha kríž v nejakej zo svojich 

rozmanitých podôb. A isté je, že nikto sa nevyhne ani hlbším krízam. Každý 

z nás by si mal nájsť svoj „vrch Tábor“ miesto na duchovné pookria�e, 

zakotvenie, duchovnú obnovu, aby sme tam do našich krížov čerpali 

potrebnú silu. 

 Skutočné vrchy a záku�a prírody, spojené s pútnickým miestom, 

kláštorom, kaplnkou, sú na to prirodzene najvhodnejším prostredím. 

No môže to byť aj �ché miesto v našom blízkom okolí. Ak posilu Tábora 

potrebovali Ježišovi učeníci, celkom isto ju potrebujeme aj my. Ak nám 

liturgia pripomína túto tému na druhú pôstnu nedeľu, bolo by správne 

vybrať sa na takýto náš osobný vrch Tábor ešte dnes.

,,Toto je môj vyvolený Syn,
počúvajte ho!“


