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MODLITBA RUŽENCA A AKO ZÍSKAŤ ODPUSTKY

Ruženec sa opiera o evanjelium a je-
ho stredobodom je tajomstvo vtele-
nia a ľudského vykúpenia. Preto je 

to vonkoncom kristologická modlitba. Veď 
najvlastnejšia zložka ruženca – Litániové 
opakovanie anjelského pozdravenia Zdra-
vas‘ Mária – premieňa sa na neprestajnú 
Kristovu chválu. Na Krista ako na najvyššiu 
métu sa vzťahuje anjelovo posolstvo a po-
zdrav Krtiteľovej matky: Požehnaný plod 
tvojho života. (bl. Pavol VI., apoštolská ex-
hortácia o Mariánskom kulte).
„Ruženec je mojou každodennou a mi-
lovanou modlitbou. A musím povedať, 
že je modlitbou zázračnou, zázračnou v 
svojej jednoduchosti a vo svojej hĺb-
ke(…). V tejto modlitbe mnohokrát 
opakujeme tie isté slová, ale sú to slová, 
ktoré Panna Mária počula od Archanjela 

a od svojej príbuznej Alžbety. S týmito 
slovami sa spája celá Cirkev. V tom is-
tom čase môže naše srdce obsiahnuť v 
desiatku ruženca všetky činy, ktoré 
predstavujú život jednotlivca, rodiny, 
vlasti, Cirkvi a ľudstva, osobné udalosti 
i  blížneho a osobitným spôsobom tých, 
ktorí nám ležia na srdci. Takto jednodu-
chá ružencová modlitba pulzuje rytmom 
ľudského života“. (sv. Ján Pavol II.)

AKO ZÍSKAŤ ÚPLNÉ ODPUSTKY
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa mod-
lia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodi-
ne, v rehoľnom spoločenstve alebo nábož-
nom združení. Na získanie odpustkov sa 
stanovuje:
1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť 
desiatkov,
2. k modlitbe treba pridať nábožné roz-
jímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť 
tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

(Enchiridion indulgentiarum, conc. 17)

Musia byť splnené aj tradične podmienky k 
odpustkom ako sv. spoveď(krátko predtým 
alebo potom), sv. prijímanie, modlitba na 
úmysel Svätého Otca a odpútanosť od aké-
hokoľvek hriechu aj ľahkého.

Rozdelenie tajomstiev počas týždňa 
podľa usmernenia sv. Jána Pavla II.
Modlitba tajomstiev sa počas týždňa delí takto:
radostné – pondelok a sobota,
svetla – štvrtok,
bolestné – utorok a piatok,
slávnostné – streda a nedeľa.

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľu-
du: „Čo poviete na toto? Istý človek 
mal dvoch synov. Prišiel k prvému a 

povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes praco-
vať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nech-
ce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel.

Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten 
odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto 
z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“

Odpovedali: „Ten prvý.“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: 
Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do 
Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel 
Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste 
mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A 
vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa ne-
kajali a neuverili ste mu“

(Mt 21, 28 – 32).

Prvé, čo mi napadlo po prečítaní tohto 
podobenstva je staré príslovie: Trpezli-
vosť ruže prináša. Ako by bol reagoval is-
tý človek na rozhodnutie svojich synov, 
keby s nimi nemal trpezlivosť? Prvého by 
hneď potrestal, napriek tomu, že po chví-
li išiel pracovať. Druhého by odmenil za 
počiatočnú ochotu, aj keď sa potom roz-
hodol ináč. Unáhlené závery, sklony 
rýchlo reagovať, to je problémom mno-
hých nás.

Ježiš mi dáva týmto podobenstvom šan-
cu si uvedomiť, že tak ako má Otec trpez-
livosť so mnou, tak aj ja sa mám naučiť 
byť trpezlivým k blížnym. Ale aké ťažké 
je byť trpezlivý! Ako ľahko ma vedia zne-
chutiť vlastné chyby alebo nedostatky 
iných. Koľkokrát ma už vytočilo dieťa, 
ktoré sa nie a nie poučiť zo zlej skúsenos-
ti. Ako som reagoval na zranenie, ktoré 
mi spôsobil manžel/ka? Nebolo to okam-
žite a neľútostne?  Aká bola moja reakcia 
na starého rodiča, ktorý ma provokuje? A 
mohol by som pokračovať ďalej. Radšej 
idem v tichu hľadať cestu ako zmeniť svo-
je postoje. Boh mi dáva svojho Ducha, 
ktorý ma naučí byť trpezlivým.

Zamyslenia+

PANE, CHCEM SA S POMOCOU TVOJHO
DUCHA SVÄTÉHO MENIŤ.
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 LITURGICKÝ PREHĽAD (28.9.–4.10.) 

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

 

PO 

28. 9. 

Sv. Václava,  
mučeníka 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Jozef 

Krížová Ves 17:30 ž. Michal a Miriama 

UT 

29. 9. 

Sv. Michala, Gabriela 
a Rafaela, archanjelov 

Sviatok 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 ž. Michal s rod.  

Strážky 17:00 ž. Michal, Ondrej, Ľudmila 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 

ST 

30. 9. 

Sv. Hieronyma, 
kňaza a učiteľa Cirkvi 

Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Veronika a Ján 

Krížová Ves 17:30 † Mária, Michal a Alojz 

ŠT 
1. 10. 

Sv. Terézie od Dieťaťa 
Ježiša (z Lisieux),  

panny a učiteľky Cirkvi 
Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Ján Bočkai (výročná) 

Strážky 17:00 † Ján a Štefan 

PIA 

2. 10. 

Svätých anjelov strážcov 
Spomienka 

 
Prvý piatok v mesiaci 

Spišská Belá 
6:30 ž. Štefan 

18:30 † Arpád, Katarína, Milan s rod. 

Strážky 17:00 † František 

Krížová Ves 17:30 ž. Katarína 

SO 

3. 10. 

Panny Márie v sobotu 
Ľubovoľná spomienka 

Prvá sobota v mesiaci 
Spišská Belá 

6:30 † Milan Labus 

18:30 ž. Juraj a Anna (50. výročie sobáša) 

NE 

4. 10. 

 
 

DVADSIATA SIEDMA 
NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
 
 

Spišská Belá 

7:30 † František a Marta 

9:00 ž. Anna Bizubová 

10:30 ž. František a Helena (45. výročie 
sobáša) 

16:00 na úmysel celebranta 

18:30 † František, Mária a rodičia 

Strážky 9:00 ž. František Gallik 

Krížová Ves 
10:00 † František 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.
2. Modlitbové stretnutie III.rádu Sv.Františka bude dňa 27.9.2020 o 13.30 hod vo farskom kostole.
3. V piatok bude večerná sv. omša za účasti detí.
4. Vo štvrtok 1.10.2020 začíname októbrové ružencové pobožnosti, ktoré budú vždy pol hodiny pred 
večernou sv. omšou o 18:00. V sobotu pred rannou sv. omšou. V nedeľu o 15.00 bude modlitba posvätné-
ho ruženca spojená s eucharistickou pobožnosťou.
5. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, sv. spoveď bude vo farskom kostole vždy pol hodiny pred sv. 
omšou, okrem toho vo štvrtok a piatok dopoludnia od 10:00 do 12:00 a popoludní od 15:00. Ku chorým 
pôjdeme tak ako zvyčajne.
6. Na budúcu nedeľu budeme pri sv. omšiach ďakovať za úrodu. Dary z vašej úrody určené na výzdobu 
okolo oltára môžete nosiť vo štvrtok a piatok do sakrestie kostola. 
7. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v piatok 2. 10. po večernej sv. omši prosíme skupinu č. 21.
8. Darovali: z pohrebu Márie Kovalčíkovej 100€, na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámi 
darcovia 300 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Vo štvrtok 1.10.2020 začíname októbrové ružencové pobožnosti, ktoré budú bývať vždy pol hodiny 
pred sv. omšou, v ostatné dni o 17:00 a v nedeľu o 14:00.
2. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, SV. SPOVEĎ BUDE VO ŠTVRTOK od 16:30 do sv. omše, 
ku chorým sa pôjde v piatok od rána.
3. O upratovanie kostola v sobotu 03.10.2020 prosíme tieto ženy: Gitka Bukovská a Zuzana Majerčáková.
KRÍŽOVÁ VES
1. V stredu bude večerná sv. omša za účasti detí.
2. Vo štvrtok 1.10.2020 začíname októbrové ružencové pobožnosti, ktoré budú pol hodinu pred sv. 
omšou, v ostatné dni o 17:30 a v nedeľu o 14:00.  
3. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, SV. SPOVEĎ BUDE V STREDU od 16:30 do sv. omše; ku 
chorým sa pôjde vo štvrtok dopoludnia.
4. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 3.10.2020 prosíme tieto ženy:
Edita Nováková, č.d. 92, Bernadeta Fedorová, č.d. 92, Lea Klefflerová, č.d. 93.
5. Darovali: Bohuznáma na kostol 50€. Úprimné Pán Boh zaplať.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ: 

PaedDr. Slavomír Kožár, syn rodičov Viktora a Heleny r. Petríkovej, bývajúci v Šarišských Michaľanoch a 
Mgr. Aneta Marhefková, dcéra rodičov Františka a Anny r. Frindtovej, bývajúca v Spišskej Belej,

ohlasujú sa po druhýkrát.
Tomáš Hanko, syn Petra a Ivony r. Štepánkovej, bývajúci v Tatranskej Kotline a

Katarína Bátoryová, dcéra Tomáša a Ruženy r. Majerčákovej, bývajúca v Tatranskej Kotline,
ohlasujú sa po druhýkrát.

Jaroslav Halčin, syn rodičov Jozefa a Zuzany r. Strellovej, bývajúci v Spišskej Belej a 
Radka Lenkavská, dcéra rodičov Alojza a Anny r. Vnenčákovej, bývajúca v Spišskej Belej

ohlasujú sa po prvýkrát.
Jozef Miškovič, syn rodičov † Ladislava a † Anny r. Kasickej, bývajúci v Kežmarku a 

Ing. Monika Britaňáková, dcéra rodičov Štefana a Jozefy Joanny r. Nurzia, bývajúca v Spišskej Belej
ohlasujú sa po prvýkrát.

Martin Matiaš, syn rodičov † Vincenta a Jarmily r. Potočnej, bývajúci v Spišskej Belej a
Monika Pištejová, dcéra rodičov Milana a Anny r. Choborovej, bývajúca v Hromoši

ohlasujú sa po prvýkrát.
Ing. Dávid Dinis, syn rodičov Róberta a Gabriely r. Boguskej, bývajúci v Prešove a

Mgr. Jana Olekšáková, dcéra rodičov Jána a Anny r. Gurguľovej, bývajúca v Strážkach,
ohlasujú sa po tretíkrát.

Ján Jacák, syn rodičov Adriána a Ivany r. Duračínskej, bývajúci v Strážkach a
Klára Budzáková, dcéra rodičov Blažeja a Alžbety r. Halčinovej, bývajúca v Rakúsoch

ohlasujú sa po prvýkrát.


