
losťou; hltali sme do seba konexie a za-
budli sme, ako chutí bratstvo. Hľadali sme 
rýchle a isté riešenia, ale ocitli sme sa pod 
útlakom netrpezlivosti a úzkosti. Ako väz-
ni virtuálnej reality sme zabudli, ako chutí 
skutočnosť.
Povedzme to mocne a bez strachu: sme 
hladní, Pane... Sme hladní, Pane, hladní po 
chlebe tvojho Slova, ktoré dokáže otvoriť 
našu uzavretosť a osamelosť; sme hladní, 
Pane, po bratstve, kde ľahostajnosť, zne-
uctenie, potupa nebudú zapĺňať naše stoly 
a nezaujmú prvé miesto v našich domo-
voch. Sme hladní, Pane, po stretnutiach, 
kde tvoje Slovo dokáže vzbudiť nádej, pre-
budiť nehu, zjemniť srdce a otvoriť tak 
cesty na zmenu a obrátenie.
Máme hlad, Pane, ako ten dav z Evanjelia, 
po tom zážitku z rozmnoženia tvojho mi-
losrdenstva, ktoré dokáže prelomiť stereo-
typy a rozdávať a spoločne zdieľať Otcov 
súcit s každým človekom, zvlášť s tými, o 
ktorých sa nik nestará, na ktorých sa za-
budlo a ktorí sú prehliadaní. Hovoríme to 
silno a bez strachu, že sme hladní po chle-
be, Pane: po chlebe tvojho Slova a chlebe 
bratstva.
O chvíľu sa zdvihneme a pristúpime k hos-
tine na oltári, aby sme sa nasýtili Chlebom 
života, nasledujúc tak Pánov príkaz: «Kto 
prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, 
a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť» 
( Jn 6,35). Pán od nás žiada jednu jedinú 
vec: prísť k nemu. Pozýva nás vydať sa na 
cestu, pohnúť sa, vyjsť zo seba. Vyzýva nás 
kráčať smerom k nemu, aby sme sa mohli 
podieľať na jeho vlastnom živote a jeho 
vlastnej misii. «Poďte ku mne», hovorí 
nám Pán: neznamená to len premiestniť sa 
z jedného miesta na druhé, ale schopnosť 
nechať sa zachytiť, nechať sa premeniť je-
ho Slovom v našom robení rozhodnutí, v 
cítení, v prioritách, aby sme sa odvážili ko-
nať ako on a hovoriť rovnakým jazykom 

ako on, «jazykom chleba, ktorý hovorí o 
nehe, spoločenstve, štedrej oddanosti k 
iným» ( J. M. Bergoglio, Homília na sláv-
nosť Corpus Christi, Buenos Aires, 1995), 
o láske konkrétnej a hmatateľnej, lebo je to 
jazyk každodennosti a reality.
Pri každej Eucharistii sa sám Pán láme v 
chlebe a rozdáva sa a pozýva i nás, aby sme 
sa lámali spolu s ním, a tak sa podieľali na 
zázraku rozmnoženia, ktoré chce dosiah-
nuť do každého kúta v tomto meste, v tejto 
krajine, v tejto zemi, a dotknúť sa ho tro-
chou nehy a súcitu.
Hlad po chlebe, hlad po bratstve, hlad po 
Bohu. Toto všetko veľmi dobre poznala 
Matka Tereza, ktorá sa rozhodla založiť 
svoj život na dvoch pilieroch: na Ježišovi 
stelesnenom v Eucharistii a na Ježišovi ste-
lesnenom v chudobných! Na láske, ktorú 
dostávame, a láske, ktorú dávame. Dva ne-
rozlučiteľné piliere, ktoré boli príznačné 
pre cestu Matky Terezy, uviedli ju do po-
hybu, lebo aj ona túžila uhasiť svoj hlad a 
smäd. Prichádzala k Pánovi, a zároveň tým 
prichádzala k odvrhnutým, nemilovaným, 
opusteným a zabudnutým bratom; prichá-
dzala za bratmi, a  našla v nich Pána... Ve-
dela totiž, že «láska k Bohu a láska k blíž-
nemu sa prelínajú: v najmenšom bratovi 
nachádzame samého Ježiša a v Ježišovi Bo-
ha» (Benedikt XVI., Encyklika Deus cari-
tas est, 15); táto láska mohla ako jediná 
uhasiť jej hlad.
Drahí bratia, dnes vzkriesený Pán ďalej 
kráča medzi nami, tam, kde prebieha kaž-
dodenný život. On pozná náš hlad a znova 
nám hovorí: «Kto prichádza ku mne, nik-
dy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, ni-
kdy nebude žízniť» ( Jn 6,35). Vzájomne 
si jeden druhému pomôžme postaviť sa na 
nohy a zažiť hojnosť jeho lásky; nechajme, 
nech nám on v oltárnej sviatosti a vo svia-
tosti bratskej lásky uhasí náš hlad a smäd.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mk, jb- 
zdroj: radiovaticana

Pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá 
dobrovoľný príspevok  0,10 €                             

Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá. 
Redakčná rada: ICLic. Jakub Grich (OPraem),  Mgr. Martin Schreiner, 

Mgr. Marek Suchanovský,  Jaroslav Bachleda.  
www.rkfarnost.spisskabela.sk  mail: fspbela@gmail.com 

Kancelária: 052/458 13 86 alebo 0902 591 534

Farská
Rodina

12. máj 2019 - 20/2019

pokra-

ĎAKOVNÝ LIST

Drahí spolubratia v kňazskej službe,
milovaní bratia a sestry!
Dnešná nedeľa je Nedeľou Dobrého 
pastiera. Byť dobrým pastierom podľa 
vzoru Ježiša Krista je veľmi pekné povo-
lanie, ale zároveň aj veľmi náročné. Preto 
sú potrebné zo strany veriacich modlitby 
a obety za kňazov a bohoslovcov. Týmto 
spôsobom každý veriaci napĺňa poslanie 
i účasť na všeobecnom Kristovom kňaz-
stve, do ktorého sa začleňujeme krstom. 
V Kňazskom seminári biskupa Jána 
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa na 
kňazstvo pripravuje 39 seminaristov. 
Do prvého ročníka sa hlási 6 nových 
uchádzačov a v júni bude vysvätených 

8 novokňazov a 4 diakoni. Prosím vás 
o modlitby za nich.
Ďakujem vám všetkým, ktorí myslíte na 
kňazov a bohoslovcov v modlitbách a 
každodenných obetách. Ďakujem rodi-
nám, farnostiam, združeniam a spolo-
čenstvám v ktorých vznikli kňazské 
povolania. Ďakujem im za to, že vytvori-
li priaznivé prostredie viery, v ktorom 
Pán mohol zasiať semienko kňazského 
povolania. Každý takto povolaný človek 
práve v kňazskom seminári dozrieva a 
formuje sa po stránke ľudskej, duchov-
nej, intelektuálnej i pastoračnej. Vďaka 
angažovanosti obetavých dobrodincov 
môže kňazský seminár napredovať a na-
pĺňať toto poslanie. 
Zároveň ďakujem aj vám, drahí spolu-
bratia kňazi, za vašu obetavú službu, 
ktorú robíte v oblasti vzbudzovania kňaz-
ských povolaní vo farnostiach, či už rôz-
nymi aktivitami s mládežou, duchovný-
mi obnovami, ale hlavne obetavým 
príkladným kňazským životom.
Ubezpečujeme vás o našich modlit-
bách za vás pri každodenných adoráci-
ách, ktoré sme zaviedli na podnet našich 
bohoslovcov, alebo v rámci duchovného 
mosta s každou farnosťou, ako aj pri svä-
tých omšiach v sobotu, na ktorých zvlášť 
myslíme na našich dobrodincov. Pán Boh 
zaplať všetkým za každý prejav dobrode-
nia! Nech Boh žehná každého duchovné-
ho dobrodinca a štedrého darcu!

V modlitbách spojený
Peter Majda,

rektor kňazského seminára

pokračovanie z druhej strany
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1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: novomanželia Neupaueroví  50€; z pohrebu Janky 
Porubovičovej 50€; z pohrebu Jána Dlubáča 50€. Pán Boh zaplať!
2. Animátori eRka pozývajú všetky deti vo veku od 7 do 14 rokov na letný tábor. Viac 
informácií nájdete na prihláške, ktorú nájdete v kostole pri časopisoch.
3. V Spišskej Belej sviatosť zmierenia pre deti a rodičov pred 1. sv. prijímaním budeme 
vysluhovať v sobotu 18.5.2018 o 9.00h ZŠ Štefániková a o 10.00h ZŠ Petzvalová.
4. V Spišskej Belej v sobotu 18.5.2019 o 16:00 hod bude v kostole nácvik detí na 1. sv. 
prijímanie.
5. V Krížovej Vsi sviatosť zmierenia pred 1. sv. prijímaním budeme v piatok 17.5.2019 
od 17:00 hod. do sv. omše a v sobotu 18.5.2019 pre detí a rodičov od 14:00 hod. Po sv. 
spovedi bude nácvik detí na 1. sv. prijímanie.
6. Upratovanie kostola v Sp. Belej v sobotu  18. 5. 2019 po večernej sv. omši prosíme - Sku-
pinu č.11.
ul. L. Novomeského: Vojčíková č. 33, Krempaská č. 35, Grigerová č. 37, Ovčáková č. 41,
 Dlubačová č. 43, Krempaská č. 49
7. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi dňa 18. 5. 2019, prosíme rodičov 
prvoprijímajúcich detí.

                     LITURGICKÝ  PREHĽAD Spišská
Belá Strážky Krížová 

Ves

PO 13.5.     Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Ľubovoľná spomienka 18:30 17:30

UT 14.5. Sv. Mateja, apoštola
Sviatok 18:30 17:00 17:30K

ST 15.5. Streda
po 4. veľkonočnej nedeli 18:30 17:30 D

ŠT 16.5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Spomienka 18:30 17:00

PI 17.5. Piatok
po 4. veľkonočnej nedeli

6:30
18:30 D 17:30

SO 18.5.
Sv. Jána I., pápeža a mučeníka

Ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

6:30
15:00 S
 18:30

NE 19.5. PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

7:30
9:00

10:30 SP 
15.00 P

16:00 B
18:30

9:00 10:00 SP
10:30K

†  adorácia     K - Kolónia      D - detská svätá omša     B - birmovanecká svätá omša    P - pobožnosť
S - sobáš so sv. omšou      so - sobášne obrady    F -  Fatimská pobožnosť   
SP - 1. sv. prijímanie

SPIŠSKÁ BELÁ: STRÁŽKY: KRÍŽOVÁ VES:

Po 18.30 † Bernadeta a František † Rudolf a Marcel

Ut 18.30 ž. Žofia (80r.) ž. Žofia

St 18.30 † František † Viliam a Helena

Št 18.30 † Mária, Pavel, Žaneta a ost. z rod.
† Ján, Žofia, Katarína, 

Štefan a ost. z rod.

Pi 6.30 ž. Mária
18.30 ž. Anna

† Anna Kredatusová 
(1r.)

So
6.30 † Jozef a Mária Gancarčík
18.30 † Katarína, Vincent, Zuzana 
a Ján

Ne

07.30 † Anna
09.00 † Jozef (1r.) a Helena Gancarčík 
10.30 za prvoprijímajúce deti
16.00 za veriacich
18.30 † Katarína a Ján Koprušak

† Júlia a Viktor
za prvoprijímajúce 

deti

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

Dominik Špak, syn † Františka a Viery Mazurekovej r. Žmijovskvej, bývajúci v Strážkach a
Tatiana Vidová, dcéra Petra a Ľudmily r. Oravcovej, bývajúca v Lendaku

Ľubomír Pavličko, syn Štefana  a Boženy r. Žembovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Nikola Bednárová, dcéra Vladimíra a Veroniky r. Ordzovenskej, bývajúca v Kežmarku

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
„MÁME HLAD, PANE“

«Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hla-
dovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žíz-
niť», to nám práve povedal Pán ( Jn 6,35).
V Evanjeliu sa okolo Ježiša sústreďuje dav, 
ktorý mal ešte stále pred očami rozmnože-
nie chlebov, jeden z momentov, ktoré 
utkveli v pamäti a v srdci prvej komunity 
učeníkov. Bola to oslava... oslava, ktorá 
znamenala hojnosť a starostlivosť Boha o 
svoje deti, ktoré sa rozdeľovaním a zdieľa-
ním chleba stali bratmi. Na chvíľu si pred-
stavme ten dav. Niečo sa zmenilo. Na istý 
okamih boli tieto vysmädnuté a tiché oso-
by, ktoré nasledovali Ježiša kvôli jeho slo-
vu, schopné sa svojimi rukami dotknúť a 
na svojom tele pocítiť ten zázrak bratstva, 
ktoré dokáže zahnať hlad a namiesto neho 
prináša hojnosť.
Pán Ježiš prišiel, aby daroval svetu život a 
robí tak stále spôsobom, ktorý je výzvou 
pre obmedzenosť našich predpokladov, 

priemernosť našich očakávaní a povrch-
nosť nášho intelektualizmu; spochybňuje 
naše názory a istoty, čím nás pozýva vykro-
čiť k novým horizontom, ktoré dávajú 
priestor na iný spôsob budovania skutoč-
nosti. On je živý chlieb, ktorý zostúpil z 
neba, «kto príde ku mne, nikdy nebude 
hladovať, a kto verí vo mňa, nebude žíz-
niť».
Všetok ten ľud zistil, že jeho hlad po chle-
be mal aj iné mená: hlad po Bohu, po brat-
stve, stretnutí a spoločnej oslave.
Zvykli sme si jesť tvrdý chlieb dezinformá-
cie a dopadli sme ako zdiskreditovaní, oná-
lepkovaní a potupení väzni; uverili sme to-
mu, že konformizmus uhasí náš smäd a 
uspokojili sme sa s ľahostajnosťou a nezá-
ujmom; nasycovali sme sa očarujúcimi a 
veľkými snami, ale nakoniec sme sa iba na-
kŕmili rozptýlením, uzavretosťou a osame-

pokračovanie na zadnej strane


