
26. júl 2020 - 31/2020Pre 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. Ing. Marek Puškaš,  

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

Kancelária: 052/458 13 86 alebo 0902 591 534

Farská
Rodina

SVÄTÁ ANNA

Anna a Joachim boli rodičia Panny Má-
rie a teda starí rodičia Ježiša Krista. V 
kanonických evanjeliách, ktoré tvoria 

Nový zákon o nich zmienky nie sú. Ich mená 
sú uvedené v apokryfnom evanjeliu svätého 
Jakuba.  Samotné meno Anna je hebrejského 
pôvodu, kde možno prepisovať ako Chana v 
preklade "plná milosti" či "milá". Niekedy je 
svätá Anna, a to najmä v umeleckých zobraze-
niach, označovaná ako "samodruhá" a "sa-
motretia". Jedná sa o staročeské výrazy. 
Výraz "samodruhý" sa používal pre matku, 
ktorá už nebola sama, pretože nosila dieťa. Vý-
raz "samotretia" potom pre babičku, ktorá vy-
chovala dcéru a tá zase dcéru, alebo syna. Pre-

to býva svätá Anna samodruhá zobrazovaná s 
Pannou Máriou a svätá Anna samotretia s 
Pannou Máriou a Ježišom. Ako samotretia 
je zobrazená aj na hlavnom oltári v  kostole v 
Stážkach. Podľa svätého Jakuba boli manželia 
zrejme dosť prosperujúci pastieri, ktorí výťa-
žok svojho hospodárstva spravodlivo delili 
medzi jeruzalemský chrám, pomoc chudob-
ným a vlastné potreby. Problémom bolo to, že 
nemali deti. Neplodnosť u Židov bola považo-
vaná za výraz nepriazne Božej a chrámoví kňa-
zi dokonca jedného dňa z toho dôvodu od-
mietli prijať obete, ktoré chrámu priniesli. 
Hlboko ponížený Joachim odišiel do púšte, 
kde sa štyridsať dní postil a modlil k Bohu. Po 
štyridsiatich dňoch sa mu zjavil anjel a ozná-
mil mu, že jeho modlitby boli vypočuté a sľú-
bil im narodenie dieťaťa.  Skutočne sa im cez 
vysoký vek narodila dcéra, ktorej dali meno 
Mária. Otec zomrel krátko po jej narodení a 
Mária bola v troch rokoch odovzdaná do vý-
chovy správe jeruzalemského chrámu. Anna 
sa údajne dožila vysokého veku. Anna bola ši-
roko uctievaná v ľudových vrstvách aj bez ofi-
ciálneho požehnania cirkvi. Doložený je až list 
pápeža Urbana VI. z roku 1378, kedy povoľuje 
Anglicku uctievanie sv. Anny ako svätice. 
Anenská tradícia dosiahla vrchol v 15. a 16. 
storočí, keď pápež Sixtus IV. prijal Annu roku 
1481 do rímskeho kalendára a jeden z jeho 
neskorších nástupcov Gregor XIII. ustanovil 
jej slávnosť v roku 1584 na 26. júla. 
O šírenie úcty k sv. Anne sa zaslúžili najmä cir-
kevní rehoľníci - kapucíni, karmelitáni, bene-
diktíni a augustiniánski kanonici. 
Vo východných kresťanských tradíciách by-
zantského rítu možno uctievanie sv. Anny pre-

pokračovanie na zadnej strane

ukázať už v 6. storočí, kedy dal cisár Justinián na 
jej počesť vystavať chrám. 
Scény zo života svätého Joachima a svätej Anny 
boli veľmi obľúbenou témou maliarov až do 
Tridentského koncilu, ktorý sa konal v rokoch 
1545 až 1563 a na ktorom bolo zobrazovanie 
apokryfných scén zakázané.
V 4. storočí a potom znovu v 15. storočí sa roz-
horel vo vnútri katolíckej cirkvi spor, či v prípade 
Anny nedošlo tiež k nepoškvrniteľnému počatiu 
ako v prípade Panny Márie. Táto myšlienka bolo 
v roku 1677 definitívne zamietnutá.
Kresťanská ikonografia spodobňuje Annu 
ako dôstojnú dámu v dlhom, spravidla červe-
nom prepásanom šate, s hlavou zahalenou ze-
leným závojom. Niekedy drží v ruke knihu, 
poukazujúcu na starozákonné zasľúbenie Me-
siáša, občas ľaliu, ako odkaz na svoje nepo-
škvrnené dieťa. Najčastejšie spodobnení sú 
ale spolu s Pannou Máriou. 

V umení vznikol zvláštny ikonografický 
typ "sv. Anna samotretia" s Pannou Máriou 
a Ježiškom, kedy Anna drží spomínané figúry 
v drobnom meradle na ruke alebo chová do-
spelú Pannu Máriu s Ježiškom na kolenách. 
Známe sú vyobrazenia Narodenia Panny Má-
rie či scény, kedy sv. Anna vyučuje dievčinu 
Máriu.
Patrónka: Anna sa stala ochrankyňou ma-
tiek a manželstva, šťastného pôrodu, je pat-
rónkou baníkov, mlynárov, stolárov, tkáčov, 
krajčírov, prievozníkov, tiež čeľadínov. 
Jej ochranou sa zastitili aj taká mestá, akými 
sú Florencia, Innsbruck, Neapol a tiež aj na-
pr. Bretónsko alebo Quebec. Zbožní kresťa-
nia sa k nej prichádzali modliť za dážď, proti 
búrke, ale napríklad aj za nájdenie strate-
ných predmetov.
Sviatok svätej Anny je od čias pápeža Grego-
ra XIII. oslavovaný spoločne so sviatkom 
svätého Joachima, 26. júla.

pokračovanie z titulnej strany

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo 
sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho 

človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, 
predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské krá-
ľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzác-
ne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, pre-
dá všetko, čo má, a kúpi ju. A zasa nebeské 
kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do 
mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je pl-
ná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vy-
berú do nádob a zlé vyhodia von.Tak bude aj 
na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od 
spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. 
Tam bude plač a škrípanie zubami.
Pochopili ste to všetko?“ „Áno,“ odpovedali. A 
on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý 
sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podo-
bá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej poklad-
nice veci nové i staré“ 

(Mt 13, 44 – 52).
Vždy pri tejto stati z evanjelia si predstavujem 
seba v človekovi, ktorý našiel poklad alebo 

kupcovi hľadajúcom vzácne perly, či rybárovi, 
ktorý robí výber... Dnes sa pokúsim premedito-
vať Ježišove podobenstvá z iného pohľadu.
Pokúsim sa v tejto chvíli vžiť do situácie, akým 
som ja vzácnym pokladom a cennou perlou 
pre svojho Boha. Poklad a perla sú obrazy, kto-
rými Ježiš chce zjaviť dôležitú pravdu. A to sku-
točnosť, kým som v Božích očiach. Boh „pre-
dal“ to najvzácnejšie čo mal, aby získal moje 
srdce. Dal svojho jediného Syna, Ježiša, aby ma 
zachránil pre nebo! Možno sa necítim byť po-
kladom ani perlou, lebo dobre viem o svojich 
hriechoch, slabostiach, nedostatkoch, ale Ježiša 
nič neodradí od toho, aby ma miloval, aby mi 
dával stále novú šancu na zmenu, aby mi po-
máhal, aby ma dvíhal z prachu materiálnych 
ponúk, naviazaností, sebestačností, pýchy, ego-
izmu,... On čaká, či sa slobodne rozhodnem 
pre neho, či mu dovolím, aby viedol moje kro-
ky a činy, alebo si myslím, že si celkom dobre 
„vystačím“ aj bez neho! Výber je na mne!

zamyslenia+

PANE, NAPLŇ MA RADOSŤOU Z TOHO, 
ŽE MÁM TEBA V SRDCI!
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SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ: 

Ing. Patrik Boleš, syn rodičov Dušana a Anny r. Rusňákovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Mgr. Sabína Zednikovičová, dcéra rodičov Vladimíra a Danky r. Kunovej, bývajúca v Spišskej Belej,

ohlasujú sa po tretí krát.

Martin Plučinský, syn rodičov Ľubomíra a Márie r. Vnenčákovej, bývajúci v Spišskej Belej a 
Patrícia Hriceňáková, dcéra rodičov Jozefa a Zdenky r. Andrášovej, bývajúca v Poprade,

ohlasujú sa po tretí krát.

Branislav Mahút, syn rodičov Branislava a Silvie r. Novoroľníkovej, bývajúci v Spišskej Belej a 
Dominika Džurňáková, dcéra rodičov Jozefa a Patrície r. Moravčíkovej, bývajúca v Starej Ľubovni,

ohlasujú sa po druhý krát.

Martin Štefaňák, syn rodičov Jána a Rozálie r. Miškovičovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Mgr. Dominika Galliková, dcéra rodičov Ing. Ľubomíra a Marcely r. Kovalčíkovej, bývajúca v Spišskej Belej, 

ohlasujú sa po druhý krát.  

 LITURGICKÝ PREHĽAD (27.7. - 2.8.) 

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

 

PO 

20 

27.7. 

Sv. Gorazda  
a spoločníkov 

Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 † Mária Korheľová (výročná) 

18:30 ž. rod. Justová a Pisarčíková 

Krížová Ves 17:30 † Alžbeta, Božena, Anna 

UT 

28.7. 

Utorok 17. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 
6:30 † Štefan, Marta a Štefan Palubjak 

18:30 za vnúčatá 

Strážky 17:00 † František 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 

ST 

29. 7. 

Sv. Marty 
Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 ž. Pavol a Viera 

18:30 † Jakub, Alžbeta a Jozef 

Krížová Ves 17:30 † Mária Žembová s rod. 

ŠT 
30. 7. 

Bl. Zdenky Cecílie 
Schelingovej,  

panny a mučenice 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 † Jozef 

18:30 ž. Marek, Peter, Dominika 

Strážky 17:00 † Margita (výročná) 

PIA 

31. 7. 

Sv. Ignáca z Loyoly, 
kňaza 

Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 ž. Martin a Viera 

18:30 ž. Lucia, Anna a Mária s rod. 

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

SO 

1. 8. 

Sv. Alfonza Máriu de’ 
Liguori, biskupa 
a učiteľa Cirkvi 

Spomienka 
Prvá sobota v mesiaci 

Spišská Belá 

6:30 † František, Jozef, Pavol, Terézia 

18:30 † Mária, Jolana, Katarína, Šimon 

NE 

2. 8. 

OSEMNÁSTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Spišská Belá 

7:30 ž. Mária, Slávka a Pavol 

9:00 ž. Alžbeta Borovská 

10:30 za veriacich 

16:00 na úmysel 

18:30 ž. František a Katarína s rod. 

Strážky 9:00 † František 

Krížová Ves 
10:00 † kňazi Vincent, Jozef, Štefan 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

 

 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.
2. Darovali: z krstu Maxima Grigláka 30€, na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bo-
huznámi darcovia 270 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

STRÁŽKY
1. pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 1. 8. prosíme tieto ženy: 
Helena Kromková a Oľga Žideková.

KRÍŽOVÁ VES
1. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 1. 8. prosíme tieto ženy:
 Anna Marušinská, č.d. 18, Slávka Kozubová, č.d. 25, Iveta Grivalská, č.d. 25.
2. Prosíme ženy, ktoré upratujú, aby po každej sv. omši prišli vydenzifikovať lavice a kľučky 
na dverách kostola. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu.

PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY
2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách 

minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky "Porciunkuly".

Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola 
spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Bo-
ha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijí-
manie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a 
Sláva). 
Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.


