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APOŠTOLSKÝ LIST ADMIRABILE SIGNUM
SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA 

O VÝZNAME A DÔLEŽITOSTI BETLEHEMSKÝCH JASLÍ 
1. Nádherný obraz vianočných jaslí, ta-
ký vzácny pre kresťanov, nikdy nepre-
stane vzbudzovať úžas a zvedavosť. Zo-
brazenie Ježišovho narodenia je samo 
osebe jednoduchým a radostným ohláse-
ním tajomstva o vtelení Božieho Syna. 
Betlehemské jasle sú ako živé evanjelium 
vystupujúce zo strán Svätého písma. Keď 
kontemplujeme vianočný príbeh, sme po-
zvaní vydať sa na duchovnú púť, priťaho-
vaní pokorou Boha, ktorý sa stal člove-
kom, aby sa stretol s každým mužom a 
ženou. Prichádzame na to, že jeho láska k 
nám je taká veľká, že sa stal jedným z nás, 
aby sme sa my mohli zjednotiť s ním. 
Týmto listom chcem podporiť krásnu 
rodinnú tradíciu prípravy betlehem-
ských jaslí v dňoch pred Vianocami, ale 
aj zvyk vystavovať ju na pracovisku, v 
školách, nemocniciach, väzeniach a na 
námestiach. Veľká predstavivosť a krea-
tivita sa vždy ukazuje v použití najroz-
ličnejších materiálov na vytvorenie ma-
lých, krásnych umeleckých diel. Ako 
deti sa od našich rodičov a starých ro-
dičov učíme odovzdávať túto radostnú 
tradíciu, ktorá v sebe ukrýva bohatstvo 
ľudovej zbožnosti. Mám nádej, že tento 
zvyk nikdy nestratíme a že všade tam, 
odkiaľ sa vytratil, môže byť znovu obja-
vený a oživený.
2. Pôvod vianočných jaslí nachádzame 
predovšetkým v niektorých detailoch 
o Ježišovom narodení v Betleheme, 
tak ako nám ich opisujú evanjeliá. 
Evanjelista Lukáš jednoducho hovorí, že 

Mária „porodila svojho prvorodeného 
syna, zavinula ho do plienok a uložila do 
jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hos-
tinci“ (2,7). Pretože Ježiš bol uložený do 
jasieľ, scéna narodenia je v taliančine 
označovaná ako presepe, z latinského slo-
va praesaepium, čo znamená „jasle“. 
Keď prišiel na tento svet, Boží Syn bol 
uložený na miesto, z ktorého sa kŕmia 
zvieratá. Seno sa stalo prvou postieľkou 
pre Toho, ktorý sa mal zjaviť ako „chlieb, 
ktorý zostúpil z neba“ ( Jn 6,41). Na svä-
tého Augustína, spolu s ďalšími cirkevný-
mi otcami, táto symbolika urobila silný 
dojem: „Položený do jasieľ (kŕmidla), 
stal sa našou potravou“ (Homília 189,4). 
Skutočne, scéna Narodenia pripomína 
viacero tajomstiev Ježišovho života a pri-
bližuje ich naším každodenným životom. 
Vráťme sa k počiatkom vianočných jaslí, 
ktoré sú nám také blízke. Predstavme si, 
že sa nachádzame v malom talianskom 
meste Greccio, neďaleko Rieti. Svätý 
František sa tam zastavil, pravdepodobne 
na spiatočnej ceste z Ríma, kde 29. no-
vembra 1223 dostal potvrdenie svojej re-
gule od pápeža Honória III. František 
predtým navštívil Svätú zem a jaskyne v 
Grecciu mu pripomenuli krajinu v Betle-
heme. Mohlo to byť aj tak, že „Chudáči-
ka z Assisi“ sa dotkli mozaiky rímskej Ba-
ziliky Santa Maria Maggiore, ktoré 
zobrazujú Narodenie Ježiša – v blízkosti 
miesta, kde sa podľa starobylej tradície 
uchovávajú drevené súčasti jaslí.

pokračovanie na zadnej strane

Františkánske Pramene detailne opisujú, 
čo sa vtedy stalo v Grecciu. Pätnásť dní 
pred Vianocami požiadal František jedné-
ho z miestnych mužov, ktorý sa volal Ján, 
aby mu pomohol uskutočniť sen „oživiť 
spomienku dieťaťa, ktoré sa narodilo v 
Betleheme; uvidieť natoľko, nakoľko je to 
len možné mojimi telesnými očami; to 
nepohodlie jeho detských potrieb; to, ako 
ležal v jasliach a to, ako v blízkosti vola a 
osla, čo stáli pri ňom, bol položený na 
posteľ zo sena“.[1] Jeho verný priateľ hneď 
išiel pripraviť všetko, o čo ho svätec požia-
dal. 
25. decembra prišli do Greccia bratia z 
rôznych končín, spolu s ľuďmi z miest-
nych usadlostí, ktorí doniesli kvety a fakle 
na osvetlenie tej svätej noci. Keď dorazil 
František, našiel jasle naplnené senom, 
vola a osla. Všetci, čo tam boli, zažili novú 
a neopísateľnú radosť v priebehu vianoč-
ného  výjavu. Kňaz potom slávnostne ce-
lebroval Eucharistiu nad jasľami, a pouká-
zal tak na spojenie medzi vtelením 
Božieho Syna a Eucharistiou. V Grecciu 
neboli žiadne sochy; scénu Betlehem-
ských jaslí spolu inscenovali a prežili všet-
ci, čo tam boli.[2]
Takto sa začala naša tradícia: so všetkými, 
ktorí sa zišli okolo jaskyne, v bezprostred-
nom spojení pôvodnej udalosti a tých, čo 
mali účasť na jej tajomstve.
Tomáš z Celana, prvý životopisec svätého 
Františka, poznamenáva, že túto jednodu-
chú a dojemnú scénu sprevádzal dar nád-
hernej vízie: jeden z prítomných uvidel 
betlehemské Dieťa, ako leží v jasliach. Na 
Vianoce roku 1223 od betlehemských jaslí 
„všetci odchádzali domov s radosťou“.[3]
3. S jednoduchosťou tohto obrazu svätý 
František vykonal veľké dielo evanjeli-
zácie. Jeho vyučovanie sa dotklo sŕdc 
kresťanov a aj dnes ponúka jednoduchý, 
ale autentický spôsob zobrazenia krásy 

našej viery. Naozaj, miesto, kde sa odohra-
la prvá jasličková scénka, vyjadruje a 
vzbudzuje tieto pocity. Greccio sa stalo 
útočiskom pre dušu: stálosť hôr zavinutá v 
tichu.
Prečo vianočné jasle vyvolávajú taký údiv, 
a prečo sa nás tak hlboko dotýkajú? Po 
prvé preto, že nám ukazujú nežnú Božiu 
lásku: Stvoriteľ vesmíru sa znížil, aby po-
zdvihol našu maličkosť. Dar života v ce-
lom svojom tajomstve sa stáva ešte obdi-
vuhodnejší, keď si uvedomíme, že Syn 
Panny Márie je prameňom aj pokrmom 
všetkého života. V Ježišovi nám Otec da-
roval brata, ktorý prichádza, aby nás hľa-
dal vždy, keď sme zmätení či stratení; ver-
ného priateľa, ktorý stojí vždy po našom 
boku. Dal nám svojho Syna, ktorý nám 
odpúšťa a oslobodzuje nás od našich 
hriechov.
Keď v našich domoch staviame vianočné 
jasle, pomáha nám to nanovo prežiť histó-
riu toho, čo sa stalo v Betleheme. Samo-
zrejme, evanjeliá zostávajú naším zdrojom 
pochopenia aj uvažovania nad touto uda-
losťou. Jej zobrazenie v jasliach nám záro-
veň pomáha predstaviť si tú scénu. Dotý-
ka sa našich sŕdc a dáva nám vstúpiť do 
dejín spásy ako súčasníkom udalosti, kto-
rá je živá a skutočná - na širokej palete 
historického a kultúrneho kontextu.
Už od čias svojich františkánskych počiat-
kov nás scéna Narodenia osobitným spô-
sobom pozýva „cítiť“ a „dotýkať sa“ tej 
chudoby, ktorú Boží Syn vzal na seba pri 
vtelení. Implicitne nás volá, aby sme ho 
nasledovali na ceste poníženosti, chudoby 
a sebazáporu, ktorá vedie od jaslí v Betle-
heme až na kríž. Žiada nás, aby sme ho 
stretli a aby sme mu poslúžili tak, že preu-
kážeme milosrdenstvo tým našim bratom 
a sestrám, ktorí sú v najväčšej núdzi (po-
rov. Mt 25,31-46).

pokračovanie v budúcom čísle.
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.Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa prekladá z dnešnej druhej adventnej 
nedele na pondelok 9. decembra – bude slávnosť, ale táto slávnosť už nebude prikázaným 
sviatkom.
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Zbierka na charitu v našej farnosti bola 1605 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
2. ZIMNÉ KÁNTROVÉ DNI sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je prí-
chod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
3. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v sobotu 14. 12. po rannej sv. omši prosíme skupinu č. 9. 
ul. L. Novomeského: Kiska č. 8, Krempaský č. 10, Bachledová č. 14, Grunvalská č. 16, 
Ferencková č .22, Heldáková č.26
4. Modlitbové stretnutie III.rádu Sv.Františka bude dňa 14.12.2019 o 10.30h 
vo farskom kostole v Sp.Belej.
5. Darovali na kostol: z krstu Žofie Kolodzejovej 50€. Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1.Upratovanie kostola v sobotu 14. 12. prosíme tieto ženy: Lýdia Kačmarčíková a Alena Krempaská. 
KRÍŽOVÁ VES
1. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 14.12. prosíme tieto ženy: 
Marta Bujňáková, č.d. 10, Gabriela Grotkovská, č.d. 11, Mária Pirožeková, č.d. 12, 
Jana Bernateková, č.d. 125, Agáta Fedorová, č.d. 15 a Mária Vengliková, č.d. 16.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
   Liturgický prehľad (9. 12. – 15. 12. 2019) 

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

PO 
9.12. 

NEPOŠKVRNENÉ 
POČATIE PANNY MÁRIE  

Slávnosť 

Spišská Belá 

6:30 na úmysel 

9:00 † Ján, Mária a Mária 

18:30 † Viliam Galschneider 

Strážky 17:00 † Paulína a Anna 

Krížová Ves 17:30 † Ján a Katarína Fedor 
 

UT 
10.12. 

Utorok  
po 2. adventnej nedeli 

Spišská Belá 18:30 ž. Marcela Zoričáková 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 
 

ST 
11.12. 

Za upevnenie rodín 
votívna sv. omša 

Spišská Belá 18:30 † Anna a Mikuláš 

Krížová Ves 17:30 D ž. Marta (70 rokov) 
 

ŠT 
12.12. 

Preblahoslavenej 
Panny Márie 
Guadalupskej 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 18:30 † Jakub, Katarína, Anton a Jozef 

Strážky 17:00  

 

PIA 
13.12. 

Sv. Lucie,  
panny a mučenice 

Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 † Milan, Jozef a Anna  

18:30 D ž. Emília 

Krížová Ves 17:30 † Jozef Rezničák (výročná) 
 

SO 
14.12. 

Sv. Jána z Kríža,  
kňaza a učiteľa Cirkvi 

Spomienka 
Spišská Belá 

6:30 † František, Mária, Milan s rod. 

18:30 † Anna Kuchtová 
 

NE 
15.12. 

TRETIA ADVENTNÁ 
NEDEĽA 

 
„Nedeľa gaudete“ 

Spišská Belá 

7:30 ž. Monika a Alojz 

9:00 za veriacich 

10:30 † Peter, Jozef a Anna 

18:30 † Jakub, Štefan a Mária 

Strážky 9:00 ž. Ľudmila Pajerová 

Krížová Ves 
10:00 ž. Marcela a Marta 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

LITURGICKÝ PREHĽAD 

D - sv. omša za účasti detí.
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.  

pokračovanie z titulnej strany

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v 
judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblí-
žilo nebeské kráľovstvo.“
To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajú-
ceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrov-
najte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej 
srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou 
mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichá-
dzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé oko-
lie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa 
mu krstiť v rieke Jordán.
Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichá-
dzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie ple-
meno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu 
hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! 
Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: ‚Naším 
otcom je Abrahám!‘ – lebo vravím vám: Boh 
môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto ka-
meňov. Sekera je už priložená na korene stro-
mov. A každý strom, ktorý neprináša dobré 
ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vo-
dou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je 
mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť 
mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým 
a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, 
pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v 
neuhasiteľnom ohni.“  Mt 3, 1-12

Dnes ku mne zaznieva naliehavá výzva z úst 
Jána Krstiteľa: Rob pokánie! Nabáda ma, aby 
som sa zamyslel nad tým, ako prežijem ponú-
kaný milostivý čas Adventu, aby som si pripra-
vil svoje srdce na príchod Ježiša, svojho Spasi-
teľa. Aký obrovský rozdiel je medzi touto 
výzvou z evanjelia a tým, čo zažívam v týchto 
dňoch všade navôkol. Všade zaznievajú via-
nočné melódie, ktoré ma priťahujú do obcho-
dov, na trhy, do nákupných centier, aby som 
tam strávil čas nákupmi. Reklamy a letáky sú 
preplnené výhodnými zľavami a presviedčajú 
ma, že nič mi nesmie tieto Vianoce chýbať, 
aby som ich prežil v pokoji a šťastne. 
Čo mi však môže priniesť opravdivý pokoj, ak 
mi unikne pravá podstata Vianoc? Tou je pred-
sa Ježiš! Preto je čas začať „vyrovnávať“ nerov-
nosti vo svojom vnútri, využiť adventné dni na 
svoje osobné posvätenie, započúvať sa do Bo-
žieho hlasu, venovať čas stíšeniu pred Pánom, 
možno aj nájsť si čas pre núdznych, opuste-
ných, utrápených a poslúžiť im. To sú skvelé de-
vízy, aby sa Ježiš mohol narodiť tieto Vianoce 
nie v chladnej maštaľke, ale v mojom čistom 
srdci. Ako prežívam svoj osobný Advent?

Zamyslenia

PANE, UKÁŽ MI,
ČO MÁM ZAČAŤ ODSTRAŇOVAŤ ZO SVOJHO SRDCA. 


