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Na Vianoce k nám prichádza ten, ktorý svetlom svojej osobnosti prežaruje všednosť našich 
dní, dáva nám do srdca novú radosť, nádej a pokoj. Svojou prítomnosťou spôsobuje, že 
každý okamih nášho života sa pre nás stáva sviatkom, a tak máme aj my silu stávať sa 

darom pre druhých. Ježiš neprišiel na túto zem len preto, aby sme mali pár príjemných dní. Prišiel 
nám odovzdať múdrosť a krásu nebeského života, aby sme žili krásne každý deň v roku.

Všímajme si, ako sa dejiny nášho života stretávajú s dejinami Božieho Syna, Ježiša Krista, kto-
rý sa stal jedným z nás. Viera v Neho nás učí vidieť v našom živote starostlivé ruky Milosrd-

ného Otca, ktorý nám dal svojho Syna, aby nikto nezahynul.
Želáme Vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdra-
ví a šťastí spolu so svojimi blízkymi. Prajeme Vám aj úspešný vstup do nového roka, nech vás počas 
neho sprevádza zdravie, veľa lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Nech sú 

to nádherné Vianoce, nech Vás naplní pokoj v duši, ktorý sa udrží po celý budúci rok.
To Vám prajú a vyprosujú vaši kňazi.

„Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo
a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“

V jubilejnom 25. ročníku s témou Buďme požehnaní(m) predstavuje Dobrá novi-
na dlhoročnú spoluprácu s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na se-
vere Kene. Svojimi rozmanitými pastoračnými a rozvojovými programami sa stará 
o dušu aj telo obyvateľov Turkany. 

Aj tento rok sa do tejto akcie zapojili deti z našej farnosti Spišská Belá. Spoločne vyzbiera-
li 2842 €. Koledníci Dobrej noviny v Spišskej Belej vyzbierali 1721€. Koledníci Dobrej 
noviny v Krížovej Vsi vyzbierali 1011€. Koledníci Dobrej noviny z pastoračného centra v 
Krížovej Vsi vyzbierali 110€. Tieto prostriedky znova poputujú na dobrú vec a podporíme 
pastoračnú a charitatívnu činnosť katolíckej diecézy Lodwar. Pán Boh zaplať Všetkým ľu-
dom dobrej vôle, ktorí akým koľvek spôsobom prispeli na Dobrú novinu.

KOLEDNÍCI DOBREJ NOVINY 2019

Koledníci Dobrej noviny z pastoračného centra v Krížovej Vsi

Koledníci Dobrej noviny v Spišskej Belej
Jasličky z kostola v Strážkach.
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Kto sa pri verejnej pobožnosti na slávnosť Panny Márie Bohorodičky zúčastní na speve 
alebo recitovaní hymnu „Príď, Duchu Svätý, tvorivý“ získava za obvyklých podmienok 
úplné odpustky.
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, sv. spoveď bude vo farskom kostole vždy pol 
hodiny pred sv. omšou okrem toho v piatok dopoludnia od 10:00 do 12:00 a popoludní od 
15:00. Ku chorým pôjdeme tak ako zvyčajne.
2. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v sobotu 4. 1. po rannej sv. omši prosíme skupinu č. 12. 
ul . 1. mája: Pajerová č.35, Fudalyová č. 37,  Lenkavská č. 57, Tyborová č. 61.
bytovka: Budzaková č. 46, Kociská č. 48.
3. Darovali na kostol: z krstu Stelly Majerčákovej 20€, z krstu Viktora Zubala 50€, z pohre-
bu † Štefana Fudalyho 100€, z pohrebu Márie Milaňákovej 100€, Dušan Rojko 100€, rodina 
Krempaská 50€. Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. V utorok na Silvestra popoludní sv. omša o 16:00 s poďakovaním na konci roka. 
2. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou na 
prvý piatok. Ku chorým pôjdeme tak ako zvyčajne.
3. Upratovanie kostola v sobotu 4. 1. prosíme tieto ženy: Viera Devečková a Mária Pichnarčíková.
KRÍŽOVÁ VES
1. V utorok na Silvestra popoludní sv. omša o 16:00 s poďakovaním na konci roka. 
Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, sv. spoveď bude hodinu pred sv. omšou na prvý 
piatok. Ku chorým pôjdeme tak ako zvyčajne.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 4.1. prosíme tieto ženy: 
Katarína Tyborová č.d. 225, Beáta Tyborová č.d. 225 a Jana Petríková č.d. 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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   Liturgický prehľad (30. 12. 2019 – 5. 1. 2020) 

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

PO 
30.12. 

Pondelok 
ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE 

NARODENIA PÁNA 

Spišská Belá 
6:30  

18:30 † Peter Mucha s rod. 

Krížová Ves 17:30  
 

UT 
31.12. 

Sv. Silvestra I., pápeža 
Spomienka 

Vigília Slávnosti Panny 
Márie Bohorodičky 
Ďakovná pobožnosť  

na konci roka 

Spišská Belá 
6:30  

16:00 ž. Ružena Olšavská 

Strážky 16:00 † František a Margita 

Krížová Ves 16:00 † Milan Špes 
 

ST 
1.1. 

2020 

SLÁVNOSŤ PANNY 
MÁRIE BOHORODIČKY 

Slávnosť 
 

„Svetový deň pokoja“ 

Spišská Belá 

7:30 ž. Milan, Marián a Margita 

9:00 ž. Kristián a Stanislav  s rod. 

10:30 za veriacich 

18:30 † Ladislav 

Strážky 9:00 † František 

Krížová Ves 
10:00 za požehnanie a ochranu  

našej dediny 
10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

 

ŠT 
2.1. 

Sv. Bazila Veľkého 
a Gregora 

Nazianského, biskupov 
a učiteľov Cirkvi 

Spomienka 

Spišská Belá 18:30 † Milan Mazurek 

 

PIA 
3.1. 

Najsvätejšieho  
mena Ježiš 

Ľubovoľná spomienka 
prvý piatok v mesiaci 

Spišská Belá 
6:30 † Dávid Lysý 

18:30  ž. Július s rod. 

Strážky 17:00  

Krížová Ves 17:30 † Jaroslav, František, Emil a 
Michal 

 

SO 
4.1. 

Sobota  
vo Vianočnom období 
prvá sobota v mesiaci 

Spišská Belá 
6:30 † Anna (výročná) 

18:30 ž. Ján a Štefan 
 

NE 
5.1. 

DRUHÁ NEDEĽA  
PO NARODENÍ PÁNA 

Spišská Belá 

7:30 † Štefan 

9:00 † Jozef a Katarína Mazureková 

10:30 † Pavel Britaňák (výročná) 

18:30 ž. Mária 

Strážky 9:00 ž. Jana 

Krížová Ves 
10:00 ž. Andrej s rod. 

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
Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo 

sne zjavil Pánov anjel a povedal: 
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho 
matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, 

kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľa-
dať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za no-
ci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam 
zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, 
čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta 
som povolal svojho syna.“
Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo 
sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, 
vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do 
izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťa-
ťa, už pomreli.“ On vstal, vzal dieťa i jeho mat-
ku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa 
dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto 
svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný 
vo sne, odobral sa do galilejského kraja. Keď ta 
prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, 
aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú 
ho volať Nazaretský.

 Mt 2, 13-15. 19-23

Svätú rodinu vnímam väčšinou idylicky ako 
takmer nedosiahnuteľný vzor. Ich život nebol 
vždy „závideniahodný“. Ak si predstavím, že 
ma niekto v noci osloví a žiada, aby som vstal, 
zobral zopár potrebných vecí a išiel na miesto, 
ktoré mi ukáže, nebolo by to vôbec ľahké. Jo-
zef je vnímavý na Božie vnuknutia a nezaváha 
ani v tých najťažších situáciách, lebo má s Bo-
hom osobný, hlboký vzťah. Je zodpovedný za 
rodinu, v ktorej vyrastá Ježiš, Boh! 
Toto je výzva aj pre mňa. Nezáleží na tom, či 
som otcom, rodičom, kňazom, rehoľníkom. 
Na každom jednom mieste, na každom poste 
sa môžem učiť od Jozefa pohotovosti na Božie 
vnuknutia. Možno neprídu priamo od anjela, 
možno ma prekvapia pri spytovaní svedomia, 
možno z úst kňaza, neznámeho človeka, ale je 
dôležité nielen vypočuť si ich, ale hlavne konať 
a byť ochotným kráčať podľa Božej vôle. Taký-
to život predpokladá odvahu „pracovať“ na se-
be, na osobnom vzťahu s Bohom! Chce to ur-
čitý čas, ale Boh mi už dnes dáva možnosť 
začať. Čo urobím s touto jeho výzvou? 

Zamyslenia

PANE, JEŽIŠU, POMÔŽ MI BYŤ VNÍMAVÝM NA TVOJ HLAS. 


