
16. február 2020 - 8/2020Pre 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. Ján Grivalský,  

Jaroslav Bachleda.  
www.rkfarnost.spisskabela.sk  mail: fspbela@gmail.com 

Farská
Rodina

Najstaršia zmienka o sv. Valentíno-
vi sa nachádza v oficiálnych do-
kumentoch Cirkvi z 5.-6. storo-

čia, kde sa hovorí o dni jeho smrti. Z 8. 
storočia máme ďalší dokument, ktorý 
rozpráva o jeho 
umučení – o prie-
behu mučenia, o 
sťatí, o pochovaní, 
o ktoré sa zaslúžili 
jeho učeníci Pro-
k u l u s ,  E f e b u s 
(Ephibius) a Apo-
l ó n i u s ,  k to r ý c h 
vzápätí tiež umu-
čili. Ďalšie prame-
ne zo 6. storočia 
hovoria, že sv. Va-
lentín bol bisku-
pom v meste Terni 
od roku 197. Bol 
tretím biskupom v 
Terni, vysvätil ho 
biskup sv. Felicián 
z Foligna v roku 
197.  Jeho pred-
chodcami boli sv. 
Pellegrinus a sv. Antimus, brat sv. Kozmu 
a Damiána. Stal sa známym vďaka svoj-
mu svätému životu, láske a zhovieva-
vosti, horlivému účinkovaniu a zázra-
kom, ktoré robil. Istý rímsky rečník 
menom Kratonus ho požiadal, aby mu 
uzdravil syna, ktorý bol viac rokov chorý. 
Valentín teda prišiel do Ríma, uzdravil 
ho. Chlapec s celou rodinou prijal krst a 
dal sa na štúdiá gréčtiny a latinčiny spolu 
s  Prokulom, Efebom a A polóniom. 

Za čias cisára Aureliána ho uväznili a sťa-
li. Stalo sa to 14. februára roku 273 v Rí-
me. Spomínaní traja učeníci – Prokulus, 
Efebus a Apolónius previezli jeho telo do 
Terni. Kvôli tomu zabili aj ich.

V roku 1605 na 
podnet pápeža Pav-
la V. nariadil biskup 
Giovanni Antonio 
Onorati exhumovať 
telo sv. Valentína. V 
tých časoch sa aj v 
Ríme robil podob-
ný v ýskum kvôli 
overeniu autenticity 
a vôbec existencie 
s v ät ý c h ,  a b y  s a 
mohli oficiálne uc-
tievať v Cirkvi. Po-
zostatky sv. Valentí-
na našli pomerne 
rýchlo v zapečate-
nej rakve z neopra-
covaného mramo-
r u .  H l a v a  b o l a 
oddelená od tela, čo 
potvrdzuje, že sv. 

Valentína sťali. Pozostatky preniesli do ka-
tedrály, no nikto z obyvateľov s tým nesú-
hlasil, chceli, aby telo zostalo na mieste 
svojho odpočinku. Rozhodli sa teda po-
staviť nad hrobom sv. Valentína baziliku. 
Prvé práce na nej sa začali v roku 1606. V 
roku 1609 prišli karmelitáni. Telo sv. Va-
lentína do baziliky slávnostne preniesli v 
roku 1618. V roku 1625 navštívil baziliku 
arcivojvoda Leopold d’Austria, ktorý po-

SV. VALENTÍN, BISKUP A MUČENÍK

pokračovanie na druhej strane

Rekonštrukcie tváre svätca 
podľa fotografií jeho pozostatkov

Na úvod zaznel úryvok zo Skutkov apoštolov (26,22-
23), zachytávajúci slová sv. Pavla, keď ho predviedli pred 
kráľa Agrippu: „Ale Boh mi pomohol, a tak som tu do 
dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. A nehovo-
rím nič zvláštne, len to, čo predpovedali do budúcnosti 
Proroci a Mojžiš: že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý 
vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanom“.»
«Bezmála by si ma presvedčil, aby som sa stal kres-
ťanom» (Sk 26,28). Uväznený Pavol pred kráľom 
Agrippom

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Čítame v Skutkoch apoštolov, ako pokra-
čuje putovanie evanjelia po svete a svedec-

tvo sv. Pavla je stále viac poznačené pečaťou utrpe-
nia. Ale toto je niečo, čo sa v  Pavlovom 
živote prebiehajúcim časom stupňuje. Pavol nie je 
iba evanjelizátor plný zanietenia, nebojácny misio-
nár medzi pohanmi, ktorý dáva život novým kres-
ťanským komunitám, ale je aj trpiacim svedkom 
Zmŕtvychvstalého (porov. Sk 9,15-16). Príchod 
apoštola do Jeruzalema, opísaný v 21. kapitole Skut-
kov, rozpútava zúrivú nenávisť proti nemu, keď mu 
vyčítajú: „Veď tento bol prenasledovateľom! Nedô-
verujte mu!“ Ako pre Ježiša, tak aj pre neho bol Je-
ruzalem mestom s nenávistným postojom. Pri náv-
števe chrámu ho spoznávajú, vyvádzajú von, aby ho 
zlynčovali a je zachránený na poslednú chvíľu rím-
skymi vojakmi. Obžalovaný z učenia proti Zákonu 
a chrámu je uväznený a začína sa jeho putovanie ako 
väzňa, najprv pred Veľradou, potom pred rímskym 
prokurátorom v Cézarei a nakoniec pred kráľom 
Agrippom. Lukáš upozorňuje na podobnosť medzi 
Pavlom a Ježišom – obaja nenávidení protivníkmi, 
verejne obžalovaní a zo strany cisárskych predstavi-
teľov uznaní za nevinných; a takto je Pavol pridruže-
ný k utrpeniu svojho Majstra, a jeho utrpenie sa stá-
va živým evanjeliom. Prichádzam z  Baziliky sv. 
Petra, kde som mal prvú rannú audienciu s ukrajin-
skými pútnikmi z jednej ukrajinskej diecézy. Ako 
veľmi boli títo ľudia prenasledovaní; koľko trpeli pre 
evanjelium! Ale odmietli vzdať sa viery. Sú príkla-
dom. Dnes vo svete, v Európe, je toľko kresťanov 
prenasledovaných a dávajú život za svoju vieru, ale-
bo sú prenasledovaní „v bielych rukavičkách“, čo 
znamená, že sú odstavovaní bokom, odsúvaní na 

okraj... Mučeníctvo je ovzdušie života kresťana, 
kresťanskej komunity. Stále tu budú mučeníci me-
dzi nami: a toto je znakom, že kráčame po Ježišovej 
ceste. Je to požehnanie Pána, že sa v Božom ľude 
nájde niekto, kto vydáva toto svedectvo mučeníc-
tva. Pavol je predvolaný, aby sa obhájil pred obžalo-
bami, a nakoniec v prítomnosti kráľa Agrippu II. sa 
jeho obhajoba premení v účinné svedectvo viery 
(porov. Sk 26,1-23). Potom Pavol rozpráva o vlast-
nom obrátení: Zmŕtvychvstalý Kristus ho urobil 
kresťanom a zveril mu poslanie medzi ľuďmi, «aby 
sa od tmy obrátili k svetlu a od satanovej moci k Bo-
hu, a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel me-
dzi posvätenými vierou» v Krista (Sk 26,18). Pavol 
poslúchol toto poverenie a neurobil iné, než že po-
ukázal ako proroci a Mojžiš predpovedali to, čo on 
teraz ohlasuje: «že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý 
vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanom» 
(v. 23). Zanietené Pavlovo svedectvo sa dotklo srd-
ca kráľa Agrippu, ktorému chýba len rozhodný 
krok. A kráľ hovorí takto: «Bezmála by si ma pre-
svedčil, aby som sa stal kresťanom» (v. 28). Pavla 
prehlásia za nevinného, ale nemôže byť prepustený, 
pretože sa odvolal na cisára. Takto pokračuje neza-
držateľná cesta Božieho slova do Ríma. Pavol, spú-
taný okovami, skončí tu, v Ríme. Od tejto chvíle je 
tu obraz Pavla ako väzňa, ktorého okovy sú znakom 
jeho vernosti evanjeliu a svedectva o Zmŕtvychvsta-
lom. Okovy sú zaiste pokorujúcou skúškou pre 
apoštola, ktorý sa pred očami sveta zdá byť «zločin-
com» (2 Tim 2,9). Ale jeho láska ku Kristovi je taká 
silná, že aj tieto okovy vníma očami viery; tej viery, 
ktorá pre Pavla nie je «nejakou teóriou, názorom 
o Bohu a svete», ale «výsledkom pôsobenia Božej 
lásky na jeho srdce, [...], je to láska k Ježišovi Kristo-
vi» (Benedikt XVI., Homília pri príležitosti roku sv. 
Pavla, 28. jún 2008).
Drahí bratia a sestry, Pavol nás učí vytrvalosti 
v skúške a schopnosti vnímať všetko očami viery. 
Poprosme dnes Pána na príhovor apoštola Pavla, 
aby oživil našu vieru a pomohol nám byť až do 
najhlbších dôsledkov vernými nášmu povolaniu 
kresťanov, Pánových učeníkov, misionárov.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)
zdroj: vaticannews.va
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KATOLÍCKA JEDNOTA SLOVENSKA SPIŠSKÁ BELÁ
Pozývame Vás na výročné stretnutie pobočky Katolíckej jednoty Slovenska v Spišskej 
Belej, ktoré sa uskutoční dňa 17. februára 2020 t. j. v pondelok, po večernej svätej omši 
v spoločenskej sále na fare.
Dúfame, že si nájdete čas a vzájomne sa obohatíme svojou prítomnosťou. Na stretnutie 
môžete pozvať aj svojich známych, ktorí by mali záujem zoznámiť sa s našou činnosťou 
a pomôcť svojou aktivitou. 
DIECÉZNA ŠKOLA VIERY
Vo štvrtok 20. februára 2020 sa v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku uskutoční piate 
stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. Sv. omša sa začne o 18:00 a po nej bude kate-
chéza. Februárová katechéza sa bude týkať 6. a 9. Božieho prikázania. Pri tej príležitosti 
bude možné zakúpiť si aj vhodné knihy s náboženskou tematikou. Budeme radi, ak sa pred-
nášok zúčastníte v čo najväčšom počte.
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Modlitbové stretnutie III. rádu sv. Františka bude dňa 17.2.2020. O 16.45 vo farskom 
kostole v Spišskej Belej. 
O upratovanie kostola v Spišskej Belej v sobotu 22. 2. po rannej sv. omši prosíme skupinu č. 19. 
ul. Slnečná: Halčinová č. 53, Šelepová č.60, Galovičová č. 57, Šoltzová č. 56, Mačurová č. 54, 
Matavová č. 52,
 ul. Osloboditeľov: Čižiková č.53
2. Darovali na kostol: z pohrebu † Margity Džuganovej 50€. Pán Boh zaplať!
 STRÁŽKY
1.O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 22.2. prosíme tieto ženy: 
Veronika Špaková a Ružena Sloviková.
KRÍŽOVÁ VES
O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 22.2. prosíme tieto ženy:
Oľga Žoldáková, č.d. 232, Elena Krempaská , č.d. 88, Edita Nováková, č.d. 92.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

Nikolas Hangurbadžo, syn rodičov † Jozefa a Valérie r. Horváthovej, bývajúci v Krížovej Vsi a
Kristína Horváthová, dcéra rodičov Bohuša a Agáty r. Hangurbadžovej, bývajúca v Krížovej Vsi,

ohlasujú sa po tretí krát.

   Liturgický prehľad (17. 2. – 23. 2.) 

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

PO 
17.2. 

Siedmich svätých 
zakladateľov  

Rehole služobníkov  
Panny Márie 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 18:30 † Albín 

Krížová Ves 17:30 za manželov Petra a Alenu 

 

UT 
18.2. 

Utorok 6. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 18:30 † Jozef Krišanda (kňaz)  

Strážky 17:00 † Mária 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 
 

ST 
19.2. 

Streda 6. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 18:30 † Milan 

Krížová Ves 17:30 D ž. Slavo 
 

ŠT 
20.2. 

Štvrtok 6. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 18:30 † Berta a Jozef Leščák 

Strážky 17:00 † Jozef 
 

PIA 
21.2. 

Sv. Petra Damianiho, 
biskupa a učiteľa 

Cirkvi 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 † Mária, Jozef, Anna, Jozef 

18:30 D  † Jozef a Anna 

Krížová Ves 17:30 ž. členovia Ružencového bratstva 
 

SO 
22.2. 

KATEDRA SV. PETRA, 
APOŠTOLA 

Sviatok 
Spišská Belá 

6:30 ž. Mária a Alojz 

18:30 †František, Michal a Gizela Čaban 
 

NE 
23.2. 

SIEDMA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Spišská Belá 

7:30 † Ján a Margita s rod. 

9:00 † Ján 

10:30 za veriacich 

18:30 † Ján, Margita a Michal Roško 

Strážky 9:00 † Jozef, Milan, Jozef 

Krížová Ves 
10:00 za manželov Rastislava a Mariku 

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
daroval nový mramorový oltár. Dokončili 
ho v roku 1632. Za týmto hlavným oltá-
rom sa nachádza ďalší oltár, postavený 
priamo nad hrobom sv. Valentína.
Podľa jednej z mnohých legiend na svia-
tok sv. biskupa a mučeníka Valentína 
hovorí, že sviatok sv. Valentína ako svia-
tok zamilovaných sa začal sláviť v stre-
doveku v Anglicku a Francúzsku. Práve 
v polovici februára si vtáci začínajú hľa-
dať svoj pár, preto sa 14. február začal 
sláviť ako sviatok zamilovaných.  Mno-
ho literatúry z tých čias odkazuje práve 
na tento zvyk.

Zaujímavá je aj legenda, ktorá hovorí, 
že sv. Valentín mal rád ruže a iné voňavé 
kvety, ktorými obdarúval snúbencov a 
prial im šťastný život, a preto sa pova-
žuje za patróna snúbencov a mlado-
manželov.
Iný výklad odkazu tohto sviatku zas ho-
vorí o láske medzi Bohom a človekom, 
ktorý je stvorený na obraz Boha. V Lás-
ke prichádza pokoj a solidarita, jednota 
a čistota. Dnes je sviatok sv. Valentína 
populárny najmä ako sviatok zaľúbe-
ných.

zdroj: životopisysvatych


