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„DNES SA SPLNILO TOTO PÍSMO, KTORÉ 
STE PRÁVE POČULI.“

Už mnohí sa pokúsili zaradom 
vyrozprávať udalosti, ktoré sa u 
nás stali, ako nám ich odovzdali 

tí, čo ich od začiatku sami videli a boli 
služobníkmi slova. Preto som sa aj ja 
rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po 
dôkladnom preskúmaní všetkého od 
počiatku verne rad--radom opíšem, aby 

si poznal spoľahlivosť učenia, do ktoré-
ho ťa zasvätili.

Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a 
chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. 
Učil v ich synagógach a všetci ho osla-
vovali.

Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. 
Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do 
synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu 
knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvi-
nul, našiel miesto, kde bolo napísané: 
„Duch Pána je nado mnou, lebo ma po-
mazal, aby som hlásal evanjelium chu-
dobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že 
budú prepustení, a slepým, že budú vi-
dieť; utláčaných prepustiť na slobodu a 
ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a 
sadol si. Oči všetkých v synagóge sa 
upreli na neho. A on im začal hovoriť: 
„Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste 
práve počuli.“

Vedený Duchom Svätým. V čom je no-
vinkou zvesť o Ježišovi? V období Ježiša 
Nazaretského neboli počítače, web, 
SMS-ky, ktoré by mohli rozšíriť infor-
mácie. Písalo sa striedmo a len o najdô-
ležitejších udalostiach: o kráľoch, osob-
nostiach, dôležitých udalostiach. 
V Ježišovej epoche nastal enormný ne-
pomer kníh, listov a záznamov iba o je-
dinej osobnosti, ktorú opisuje Lukáš 

Vážení priatelia,
Katolícku univerzitu v Ružomberku dote-
raz úspešne absolvovalo viac ako
111-tisíc mladých z celého Slovenska. 
Dnes pôsobia medzi vami ako učitelia, 
zdravotníci, ošetrovatelia, novinári, psy-
chológovia, ale aj teológovia a kňazi. Boli 
poslaní pomáhať budovať civilizáciu lás-
ky.¹ Verím, že naši absolventi toto jedineč-
né poslanie napĺňajú avšade tam, kde sú, 
vnášajú ducha pokoja, porozumenia a po-
kory.

Práve pri tohtoročnej Nedeli Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, ktorá sa z roz-
hodnutia biskupov slávi vždy v poslednú 
januárovú nedeľu, zvlášť myslíme na na-
šich absolventov. Prajeme im, aby neza-

budli na to, odkiaľ vyšli, a aby ich život stál 
na pevnom základe, ktorým je Kristus – 
Cesta, Pravda a Život.

Na našej alma mater pripravujeme založe-
nie klubu absolventov. Myslíme si, že 
dňom ukončenia štúdia by nemalo končiť 
ani štúdium, ani ďalšie vzdelávanie, a rov-
nako by sa promóciou nemal pretrhať 
vzťah medzi absolventmi a vysokou ško-
lou, ktorá ich vyštudovala a vychovala. 
Radi by sme s našimi absolventmi nadvia-
zali a neskôr prehĺbili intenzívne vzájom-
né kontakty.

Katolícka univerzita vRužomberku je naj-
vyššia katolícka vzdelávacia inštitúcia na 
Slovensku. Naďalej sa odvažujeme prosiť 
o vašu podporu a priazeň, no predovšet-
kým o vaše modlitby, ktoré potrebujeme 
pre naše osobné ľudské príbehy, ale aj pre 
naše akademické pôsobenie na jedinej ka-
tolíckej vysokej škole.

Pozývame vaše deti študovať na jednu z 
našich štyroch fakúlt, „aby sa nestratili v 
pretechnizovanom svete. [...] Strážme si a 
rozvíjajme našu univerzitu. Katolícku a 
slovenskú. [...] Mohla by byť majákom 
svetla medzi babylonskými vežami. Mohla 
by spájať opravárov sveta. Mohla by nám 
pomôcť objaviť poklady, o akých sa nám 
dnes ešte ani nesníva.“²

S radosťou v srdci Vás pozdravuje
Jaroslav Demko

rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

LIST REKTORA KU 
PRI PRÍLEŽITOSTI NEDELE KATOLÍCKEJ

UNIVERZITY 27. JANUÁR 2019

1 Pastiersky list biskupov Slovenska z príležitosti otvorenia Katolíckej univerzity vRužomberku (2000). Dostupné online:
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pl-z-
-prilezitosti-otvorenia- katolickej-univerzity-v-ruzomberku
2 KOŠTURIAK, Ján: Naša Katolícka. Zverejnené na blogu kosturiak.com 13. januára 2019. Dostupné online: http://www.
kosturiak.com/2019/01/13/nasa-katolicka/
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1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: z pohrebu Margity Pisarčíkovej 100€. Pán Boh zaplať!
2. Darovali na kostol v Križovej Vsi: novomanželia Binekoví 100€; z pohrebu Ladislava 
Svitanu 100€.Pán Boh zaplať!
3. V nedeľu 27.1.2019 bude v našom farskom kostole Ekumenická pobožnosť o 14.00 hod
4. Stretnutie III. rádu Sv. Františka bude dňa 27.1.2019 vo farskom kostole po Ekume-
nickej pobožnosti.
5. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme vo farskom kostole vždy polhodi-
ny pred sv. omšou okrem toho vo štvrtok a piatok obidva dni dopoludnia od 10:00 do 12:00 
a popoludní od 15:00. V Krížovej Vsi v piatok od 16:30 do sv. omše. V Strážkach v utorok 
od 16.30 do sv. omši. Chorých navštívime tak ako zvyčajne.
6. Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok 1.2.2019 po sv. omši prosíme - Skupinu č.28
ul. 1. mája: Buricová č. 40,
ul. Moskovská: Pajerová č. 5, Ščurková č. 9, Lunterová č. 11,
ul. SNP: Pitoňáková č. 15
7. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 2.2.2019, prosíme tieto ženy: 
Slávka Kozubová, č.d. 25,      Iveta Grivalská, č.d. 25,       Martina Venglarčíková, č.d. 273. 

                     LITURGICKÝ  PREHĽAD Spišská
Belá Strážky Krížová 

Ves

PO 28.1. Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka 18:30 17:30

UT 29.1. Utorok
3. týždňa v Cezročnom období 18:30 17:00 17:30 K

ST 30.1. Streda
3. týždňa v Cezročnom období 18:30 17:30 D

ŠT 31.1. Sv. Jána Bosca, kňaza
Spomienka

18:00 +
18:30 17:00

PI 1.2.
Piatok

3. týždňa v Cezročnom období
Prvý piatok v mesiaci

6:30
18:30 D 17:00 17:30

SO 2.2.
OBETOVANIE PÁNA - Hromnice

Sviatok
Večerná sv. omša je zo sviatku

Obetovania Pána 

6:30
9:00

18:30
9:00 9:00

NE 3.2. ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:30
9:00

10:30
15.00 P
18:30

9:00 10:00
10:30 K

 †  adorácia     K - Kolónia      D - detská svätá omša     P - pobožnosť   
S - sobáš so sv. omšou      so - sobášne obrady

SPIŠSKÁ BELÁ: STRÁŽKY: KRÍŽOVÁ VES:

Po 18.30 † Mária (10r.), František, Jozef 
a Karol ž. Monika

Ut 18.30 ž. Daniela, Vladimír a Ivan ž. Jozef (50r.)

St 18.30 † Jozef † Ľudovít a Amália

Št 18.30 † Ján, Milan, Tibor a František

Pi 6.30 
18.30 † Vincent, Anna a Ján

ž. Marcela, Michaela
a Damiána 

(rehoľné sestry)

So 6.30  † Ema a ost. z rod.
18.30 † Ján a Mária (50r.)

† Mária 
Kornajčíková

† Mária a Adam

Ne

07.30 † Alžbeta a Liselota 
09.00 za veriacich
10.30 † Ján, Vavrinec, Veronika, Anna 
a Gema
18.30 † Tomáš (5r.) a ost. z rod.

† František otec 
a syn

ž. Jozef

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

Vincenzo Di Pierro, syn † Antonia a Carmely r. Samela, bývajúci v Collalbe a
Patrícia Pitoňáková, dcéra Eduarda a Ľudmily r. Nemešanyovej, bývajúca v Spišskej Belej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

pokračovanie z titulnej strany

INTERNETOVÁ APLIKÁCIA APOŠTOLÁTU MODLITBY 
„CLICK TO PRAY“

Pápež František predstavil medzinárodného riaditeľa Apoštolátu modlitby pátra Frédérica 
Fornosa SJ, ktorý sa objavil po jeho boku v okne Apoštolského paláca, s tabletom v rukách. 
Svätý Otec za jeho prítomnosti predstavil aplikáciu Click To Pray – „Klik na modlitbu“:

„Chcel by som vám predstaviť oficiálnu platformu Svetovej modlitbovej siete pápeža: 
Click To Pray. Budem tam zaraďovať úmysly a žiadosti o modlitbu za misiu Cirkvi. 
Pozývam predovšetkým vás, mladí, aby ste si stiahli aplikáciu Click To Pray a aj ďalej 
sa spolu so mnou modlili Ruženec za pokoj, zvlášť počas Svetových dní mládeže v Pa-
name.“

Teofilovi. Evanjelista vo svojom svedec-
tve zvýrazňuje ako refrén, že proroctvá 
o Ježišovi sa práve napĺňajú. Pri krste 
v Jordáne zostupuje Duch Svätý na Ježiša 
a potvrdzuje duchovným pomazaním, že 
toto je očakávaný Mesiáš. Teda proroc-
tvo vyslovené Izaiášom a teraz prednese-
né Ježišom v prvej osobe až bije do očí, 
že je to on, ktorý sa stáva aktívnym, sú-
časným, reálnym, plným naplnením. Pri-
náša oslobodenie od hriechov duše i te-
la, ktoré znova bije do očí v evanjeliách 

posledných dvoch týždňov. Ježiš takto 
v túto nedeľu doočíbijúco pozýva aj teba 
nechať sa oslobodzovať.

Živý kresťan je vedený Duchom Svä-
tým. V ktorých momentoch ubehnuté-
ho týždňa vnímam, že som bol vedený 
Duchom Svätým? 

„Svoj zrak upieram na Pána“ (Ž 121).

Zamyslenia


