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Na počiatku bolo Slovo a Slovo 
bolo u Boha a to Slovo bolo 
Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha. 

Všetko povstalo skrze neho a bez neho ne-
povstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol 
život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo 
tmách svieti, a tmy ho neprijali.
Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. 
Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, 
aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol 
svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého člove-
ka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal 
skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do 
svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.
Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Bo-
žími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo 
sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z 
vôle muža, ale z Boha.
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi 
nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, 
akú má od Otca jednorodený Syn, plný mi-
losti a pravdy.
Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je 
ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po 
mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“
Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za 
milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Moj-
žiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.
Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený 
Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom prinie-
sol zvesť.
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Na počiatku bolo Slovo.
Počiatok (arché), aj Slovo (logos), sú filo-
zofické termíny, pri čítaní ktorých sa gréc-
kemu čitateľovi okamžite pripomenuli 

problémy, o ktorých učenci tej doby doká-
zali diskutovať celé hodiny. Každý z nich by 
nám ochotne obšírne vysvetlil, že arché je 
prvotný princíp tohto sveta, ktorý je na za-
čiatku nielen v zmysle časovom, ale aj 
kauzálnom. Ďakujeme pekne, povieme si, a 
ideme radšej do kina.
Prečo ku nám hocijaký jednoduchý príbeh 
prehovára viac ako filozofická prednáška? 
Filozofia je často na míle vzdialená reálne-
mu životu, ale povedzme si na rovinu, to sú 
aj romantické alebo dobrodružné filmy. A 
predsa ich radi pozeráme. Príbehy ku nám 
prehovárajú, pretože aj náš život je príbeh a 
my ho túžime žiť. Kino nám tú túžbu pripo-
mína. Lenže filmy nie sú realita. Do príbe-
hu na plátne nemôžeme vstúpiť, a to ani v 
5D kine nie.
A tak máme filozofiu, ktorá je racionálna, 
ale nezaujíma nás - a to ani keby bola prav-
divá. A máme príbehy, ktoré nás oslovujú, 
ale nie sú skutočné.
A potom prichádza tá šokujúca správa: „A 
Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi na-
mi.“ Boh, ktorý bol dovtedy len Logosom, 
abstraktným filozofickým termínom, vzdia-
leným od našich životov, tento Boh vstúpil 
do nášho príbehu. Filozofia sa stala príbe-
hom a príbeh sa stal skutočnosťou, do kto-
rej môžeme vstúpiť.
Už to nie je len o filozofických konceptoch 
– Boh nás pozýva žiť príbeh.
Už to nie je len o pekných filmoch z kina – 
Boží príbeh je skutočný.

Bože, vďaka, že si vstúpil do môjho prí-
behu a že mňa pozývaš vstúpiť do toho 
tvojho...

Zamyslenia

NA POČIATKU BOLO SLOVO
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V pondelok na slávnosť Zjavenia Pána pri sv. omšiach sa požehná „Trojkráľová voda“, 
ktorú si potom môžete zobrať do svojich príbytkov. 
SPIŠSKÁ BELÁ
1. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v sobotu 11. 1. po rannej sv. omši prosíme skupinu č. 13.
ul. Mierová bytovka č. 14:  Vislocká, Suchanovská , Barnašová
ul. Weberová: Halčinová č. 6, Milaňáková č. 8, Oravcová č.2.
3. Darovali na kostol: Bohuznáma 100€. Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1.  O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 11.1. prosíme tieto ženy: 
Ľudmila Pavličková a Lenka Andrášová.
KRÍŽOVÁ VES
1.  O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 11.1. prosíme tieto ženy: 
Mária Svitanová, č.d. 34, Eva Mrugová, č.d. 35, Viera Pavličková, č.d. 36.
2. Darovali na kostol: Bohuznámi 50€. Pán Boh zaplať!

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

Milan Badovský, syn rodičov Milana a Silvie r. Saskovej, bývajúci v Lendaku a
Adriana Kučerová, dcéra rodičov Miroslava a Renáty r. Kovalčíkovej, bývajúca v Spišskej Belej,

ohlasujú sa po druhý krát.

Marek Huťka, syn rodičov Jozefa a Márie r. Pavlovskej, bývajúci v Banskej Bystrici a
Lívia Lunterová, dcéra rodičov Miloša a Evy r. Weissovej, bývajúca v Spišskej Belej,

ohlasujú sa po prvý a druhý krát.

Peter Kračuník, syn rodičov Štefana a Zuzany r. Podobenovej, bývajúci v Púchove a
Ivana Bušovská, dcéra rodičov Jána a † Rozálie r. Grichovej, bývajúca v Spišskej Belej,

ohlasujú sa po prvý a druhý krát.

   Liturgický prehľad (6. 1. – 12. 1.) 

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

PO 
6.1. 

ZJAVENIE PÁNA 
Slávnosť 

 
prikázaný sviatok 

Spišská Belá 

7:30 † Ondrej a Anna 

9:00 za veriacich 

10:30 † František Koza 

18:30 † Štefan 

Strážky 9:00 † Štefan, Ján, Mária 

Krížová Ves 
10:00 † Emil 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 
 

UT 
7.1. 

Utorok  
po Zjavení Pána 

Spišská Belá 18:30 † Ján, Mária 

Strážky 17:00  
 

ST 
8.1. 

Streda 
po Zjavení Pána 

Spišská Belá 18:30 † Helena, František, Ján a Pavol 

Krížová Ves 17:30 D  
 

ŠT 
9.1. 

Štvrtok 
po Zjavení Pána 

Spišská Belá 18:30 † Anna a Pavol 

Strážky 17:00 ž. Jana 
 

PIA 
10.1. 

Piatok 
po Zjavení Pána 

Spišská Belá 
6:30 ž. Daniel 

18:30 D † Emil a Marta Rezničák 

Krížová Ves 17:30 † Viliam, Michal, Emil 
 

SO 
11.1. 

Sobota 
po Zjavení Pána Spišská Belá 

6:30 † Jozef Gallik 

15:00 sobášna sv. omša 

18:30 ž. Dalimír s rod. 
 

NE 
12.1. 

KRST KRISTA PÁNA 
Sviatok 

 
TRETIA NEDEĽA  

PO NARODENÍ PÁNA 

Spišská Belá 

7:30 † Ján (výročná) 

9:00 † František, Ignác a Helena 

10:30 za veriacich 

18:30 ž. Alžbeta Borovská 

Strážky 9:00 † Pavol 

Krížová Ves 
10:00 ž. Michal Krempaský 

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

 SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA 
Spišská Belá: 17. máj 10:30
Krížová Ves: 24. máj 10:00
Krížová Ves (deti z pastoračného centra): 24. máj 11:30

Koncoročná štatistika za rok 2019 

Krsty: 105 
Spišská Belá: 69   Krížová Ves: 30   Strážky: 6  
chlapci: 46    chlapci: 13    chlapci: 3 
dievčatá: 23    dievčatá: 17   dievčatá: 3 
 
Sobáše: 29 
Spišská Belá: 20   Krížová Ves: 7   Strážky: 3 
 
Pohreby: 65 
Spišská Belá: 46   Krížová Ves: 13    Strážky: 6  
muži: 22    muži: 9    muži: 3 
ženy: 24    ženy: 4    ženy: 3 


