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PANE, POŽEHNÁVAJ VŠETKÝCH, KTORÍ MI 
PRINÁŠAJÚ TVOJU LÁSKU.

Na ceste do Jeruzalema prechá-
dzal Ježiš pomedzi Samáriu a 
Galileu. Ako vchádzal do kto-
rejsi dediny, išlo oproti nemu 

desať malomocných mužov. Zďaleka zasta-
li a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa 
nad nami!“
Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte 
sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení.
Len čo jeden z nich spozoroval, že je 
uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom vele-
bil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a 
ďakoval mu; a bol to Samaritán.
Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich de-
sať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik 
okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil 
a vzdal Bohu slávu?“
A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera 
ťa uzdravila.“

Lk 17, 11-19

Ježiš mi každý deň ponúka veľa možností 
stretnúť sa s ním osobne, aby mohol liečiť 
moje choroby, slabosti, neduhy, zlyhania, 

aby ma mohol posilniť do každodenných 
„bojov“ so zlom a zlým. 
Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, 
učiteľ zmiluj sa nad nami!“ Títo malomoc-
ní muži sa zverili do rúk mocného Boha. 
Uverili Ježišovým slovám a išli ku kňazom 
ukázať sa. Ich poslušnosť priniesla síce 
uzdravenie, ale nie vďačnosť. Až na jedné-
ho. Ten sa vrátil a veľkým hlasom velebil 
Boha. Tí deviati uprostred radosti zabudli 
na Ježiša. Muž, ktorý sa vrátil a zveleboval 
Boha, mi ukazuje cestu. Dnes budem pre-
mýšľať, či som Bohu dostatočne vďačný za 
všetko to, čo denne od neho dostávam. 
Vďačnosť je dôležitou čnosťou, ktorú by 
som si mal denne nacvičovať. Celý môj ži-
vot by mal byť neustálym vzdávaním vďa-
ky. Najprv Bohu za jeho dary a dobrodenia 
a potom aj tým, prostredníctvom ktorých 
dostávam toho veľmi veľa. Patria k nim ro-
dičia, priatelia, učitelia, profesori, kolego-
via, lekári, zdravotné sestry, susedia, úrad-
níci, poštári...

Zamyslenia

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec 
František všetkých pokrstených 
kresťanov na slávenie Mimo-
riadneho misijného mesiaca. 

Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým 
spôsobom priniesli tému misie medzi ľu-
dí.
Podnetom je storočnica encykliky pápeža 
Benedikta XV. Maximum illud o činnosti 
misionárov vo svete. Pápež František pri-
pomína výzvu Benedikta XV. spred sto 
rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani 
dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mu-
žov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a 
svätosťou“.
„Kto káže o Bohu, nech je Božím člo-
vekom,“ napísal Benedikt XV. v encykli-
ke Maximum illud z roku 1919. Viera je 
posilnená, keď je daná iným.
Ide aj o celkovú podporu misijného úsilia 
Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Fran-
tiška Radosť evanjelia. Každý pokrstený 
je zároveň poslaný oznamovať radostnú 
zvesť o vykúpení.
Október 2019 je mimoriadnym časom 
modlitby, premýšľania a akcie. Zdôrazňo-
vané sú dva podstatné body: evanjeliové 
zameranie misií a odmietnutie akéhokoľ-

vek mocenského postoja či záujmu. Pápež 
František vyzýva každého, aby prežíval 
radosť z misie, aby svedčil o evanjeliu v 
prostredí, kde žije a pracuje. Zároveň sme 
povolaní, aby sme láskou, konkrétnou po-
mocou a modlitbou podporovali misio-
nárov, ktorí sa vydali do sveta ohlasovať 
Krista.
V krste nás Boh pozýva, aby sme kráčali 
spolu s ním. V našom svedectve, slovách 
a skutkoch môžu ostatní ľudia objaviť Bo-
ha. Je to poslanie každého pokrsteného
Byť poslaní znamená prinášať svetlo, po-
žehnanie, oživenie, uzdravenie a oslobo-
denie.
Október 2019 má byť začiatkom ožive-
nia evanjelizácie, modlitby a podporou 
celej Cirkvi. Nie je cieľom sám pre seba, 
ale prostriedkom na oživenie, obnovenie 
a opätovné prebudenie misie nie len v 
misijných krajinách ale aj v Európe a aj na 
Slovensku. Urobme všetko pre to, aby to 
bol začiatok aktívnej misie a evanjelizá-
cie.

ŠTYRI ROZMERY 
MISIJNÉHO MESIACA
Na prianie pápeža Františka majú misijný 
mesiac charakterizovať štyri rozmery:
1. Osobné stretnutie so živým Ježišom 
Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eu-
charistie, Božieho slova, osobnej a 
spoločnej modlitby.
2. Svedectvo svätých a mučeníkov misií, 
a to aj nekanonizovaných mučeníkov.
3. Biblická, katechetická, spirituálna a 
teologická formácia pre misie.
4. Misijná láska ako spoločné úsilie 
všetkých znamená materiálne podpo-
rovať ohlasovanie evanjelia a formáciu 
vo viere a v misiách, zvlášť v najchu-
dobnejších cirkvách.

zdroj: http://misijnediela.sk

POKRSTENÍ A POSLANÍ
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1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: z krstu Damiána Zubala 30€, Bohuznáma 50€, man-
želia Ľudmila a Milan 100€. Pán Boh zaplať!
2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie, všetkým darcom Pán Boh zaplať!
3. Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa v Kežmarku uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka 
Diecéznej školy viery. Pre našu farnosť je najbližším miestom Kežmarok. Sv. omša sa začne 
o 18:00 a po nej bude katechéza. Októbrová katechéza sa bude týkať 2. a 3. Božieho pri-
kázania. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte.
4. V piatok 18. októbra prebieha modlitbová akcia „Milión detí sa modlí ruženec“ za 
jednotu a pokoj vo svete. Sv. ruženec v Sp.Belej sa pomodlíme s deťmi po večernej sv. 
omši. Októbrová pobožnosť pred  sv. omšou v tento deň nebude. V krížovej Vsi sa sv. 
ruženec sa pomodlíme s deťmi v rámci októbrovej pobožnosti pred sv. omšou.
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Sp. Belej  v piatok 18. 10. 2019 po večernej sv. om-
ši prosíme skupinu č.1.:
ul.Krátka :  Neupaverová  č.16, Vaverčáková č.7, Fudalyová č.8, Čarnogurská č. 8, 
Slodičáková č.23, Kušionová č. 26 ul. Nová: Kalaziová č.57, Vnenčáková č. 5.
6. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi  19. 10. 2019, prosíme tieto ženy: 
Alena Krempaská, č.d. 112, Monika Koščáková, č.d. 112, Marta Molitorisová, č.d. 113 
7. O pomoc pri upratovaní kostola v Strážkachv sobotu 19.10.2019 prosíme:  
Marcela Korubová a Marcela Džadoňová. 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Peter Novysedlák, syn rodičov Petra a Verony r. Černickej, bývajúci v Spišskej Belej a

Ing. Alexandra Juchová, dcéra rodičov Františka a Moniky r. Hanečákovej, bývajúca v Kežmarku,

Ing. František Geletka, syn rodičov Františka a Anny r. Sopkovej, bývajúci v Košiciach – Staré Mesto a
Jaroslava Vargová, dcéra rodičov Jaroslava a Dany r. Kolesárovej, bývajúca v Zemplínskom Jastrabí,

   Liturgický prehľad (14. 10. – 20. 10. 2019) 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 
 

PO 
14.10. 

Sv. Kalixta I., pápeža, 
mučeníka 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 18:30 ž. Gabriela a Ján 

Krížová Ves 17:30 ž. Ján a Milan s rod. 
 

UT 
15.10. 

Sv. Terézie od Ježiša, 
panny a učiteľky 

Cirkvi 
Spomienka 

Spišská Belá 18:30 † Jolana s rod. 

Strážky 17:00 † Margita a Jozef Bekeš 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 
 

ST 
16.10. 

Sv. Margity Márie 
Alacoque, panny  

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 18:30 ž. Miroslav a Gabriela s rod. 

Krížová Ves 17:30 D ž. Michal Chovaňák 
 

ŠT 
17.10. 

Sv. Ignáca 
Antiochijského, 

biskupa a mučeníka 
Spomienka 

Spišská Belá 18:30 † Emil Krempaský 

Strážky 17:00 † Júlia, Štefan, Marián a Mária 
 

PIA 
18.10. 

SV. LUKÁŠA, 
EVANJELISTU 

Sviatok 

Spišská Belá 
6:30 † Ondrej 

18:30 D † Emil Bainský (výročná) 

Krížová Ves 17:30 † Paulína, Emil s rod. 
 

SO 
19.10. 

Panny Márie v sobotu 
Ľubovoľná spomienka Spišská Belá 

6:30 † Paulína a Michal 

18:30 † Vilma a Jindřich 
 

NE 
20.10. 

DVADSIATA DEVIATA 
NEDEĽA 

V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

 
„MISIJNÁ NEDEĽA“ 

 
Za ohlasovanie evanjelia 

národom 

Spišská Belá 

7:30 ž. Pavol a Mária (35 r. sobáša) 

9:00 † Vojtech a Mária Fudaly 

10:30 † Helena, František, Ján a Pavol 

18:30 † Anna a Gabriela 

Strážky 9:00 † Ondrej a Mária 

Krížová Ves 
10:00  

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

D –sv. omša za účasti detí 
 

LITURGICKÝ PREHĽAD 

V Spišskej Belej: vo štvrtok adorácia pol hodinu pred sv. omšou o 18:00 hodine.
              v nedeľu eucharistická pobožnosť o 15:00 hodine. 
               v prvú sobotu mesiaca: po rannej sv. omši bude pobožnosť fatimskej soboty.   

Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil
Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Lk 17,15 

Jedného dňa Charlesa H. Spurgeona okradli na frekventovanej londýnskej ulici. Keď sa vrátil 
domov a vyrozprával svojej manželke, čo sa mu stalo, dodal: „Aj tak mám za čo Pánu Bohu 
ďakovať.“ Jeho manželka namietala: „Ty chceš ďakovať Bohu za to, že ti niekto ukradol penia-
ze?“ „Nie, moja drahá,“ odpovedal Charles a začal vypočítavať dôvody, za čo všetko je vďačný. 
„Po prvé, som vďačný za to, že zlodej si vzal len moje peniaze, nie môj život. Po druhé, som 
vďačný za to, že väčšinu peňazí som nechal doma, a tak ma o veľa neokradol. Po tretie, som 
vďačný Bohu za to, že tým zlodejom som nebol ja!“

Modlíš sa aspoň ráno a večer? Spomenieš si okrem prosieb aj na to, aby si ďakoval? Veríš to-
mu, že Boh počúva tvoju modlitbu a že prostredníctvom nej môžeš rásť vo viere a láske?
Vďačnosť najviac priťahuje Božie dary milosti. Lebo keď Bohu ďakujeme za dobrodenie, uro-
bí to na neho dojem a ponáhľa sa poslať nám desať ďalších dobrodení. Aké nevypočítateľné 
rozmnožovanie milostí!

Sv. Terézia z Lisieux


