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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. Pravé svet-
lo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo 

na svet. Bol na svete a svet povstal skrze ne-
ho, a svet ho nepoznal.

Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho ne-
prijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať 
sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho me-
no, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle te-
la, 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. 

Jn 1, 1-5. 9-14

Na hodine slovenčiny nám vždy vtĺkali do 
hlavy ako sa píše sloh: úvod, jadro a záver. 
Jadro výpovede má byť v strede. No evanje-
listi a staroveký svet dávajú jadro svojej vý-
povede na začiatok. Sv. Ján napísal toto 
evanjelium už skoro ako 100-ročný starec. 
Na konci života chcel zo seba dostať celú 
lásku Ježiša, ktorú dostával ako jeho najmi-
lovanejší učeník; celú skúsenosť posledné-
ho žijúceho apoštola, ktorý zažil prvé de-
saťročia ranej Cirkvi a celú Božiu milosť, o 
ktorej chcel napísať evanjelium. Začína tým 
najhlavnejším: kto nemá pripravené srdce 
prijať Krista tak ako on, nikdy nezažije túto 
lásku, tú spásonosnú milosť Boha, ktorý 
obetoval vlastného Syna na kríži. Kričí: vy-
žeňte  temnotu vlastných hriechov, inak 
o toto všetko prídete. Tam kde je tma, 
nebude nikdy miesto pre Svetlo...

Zamyslenia+

VYŽEŇ ZO SRDCA TMU
A VPUSTI DOŇ SVETLO - JEŽIŠA KRISTA
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   LITURGICKÝ PREHĽAD (4.1.– 10.1.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

4. 1. 

Pondelok vo  
Vianočnom období 

Féria  

Spišská Belá 18:30 
† Eva;  
ž. Mária s rod. (úmysel z 1.1.) 

Krížová Ves 17:30 ž. Ján 

UT 

5. 1. 

Utorok vo  
Vianočnom období 

Féria 

Spišská Belá 18:30 ž. Daniela, Vladimír, Ivan;  
ž. Marta 

Strážky 17:00 † Daniela, Jozef, Františka 

ST 

6. 1. 
ZJAVENIE PÁNA 

Slávnosť 

Spišská Belá 10:30 za veriacich 

Strážky 9:00 ž. Andrea s rod. 

Krížová Ves 10:00 † Marta Šatalová (výročná) 

ŠT 
7. 1. 

Štvrtok po Zjavení Pána 
Féria 

Spišská Belá 18:30 ž. Alžbeta Borovská (úmysel z 1.1) 

† Ján a Mária 

Strážky 17:00 † Anna, Jaroslav, Eduard 

PIA 

8. 1. 

Piatok po Zjavení Pána 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Ľudmila (10. výročie) 

ž. Andrej a Marta s rod. 

Krížová Ves 17:30 † Ján 

SO 

9. 1. 

Sobota po Zjavení Pána 
Féria 

Spišská Belá 18:30 

ž. Lýdia a Renáta 

† Mária Scholtzová (1. výročie)  
a Rudolf 
ž. Ľubomír a Ľubomír (úmysel z 3.1) 

NE 

10. 1. 

TRETIA NEDEĽA PO 
NARODENÍ PÁNA 

KRST KRISTA PÁNA 

Spišská Belá 10:30 za veriacich 

Strážky 9:00  ž. Silvia 

Krížová Ves 10:00 † Ružena Kredatusová (výročná)  
a Jozef 

 

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky budú vo všetkých slovenských diecézach 

a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. 

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Krsty, sobáše a 

pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane 

kňaza. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné 

sviatosti zomierajúcemu.  

Úmysly sv. omší budeme slúžiť tak, ako je to uvedené v oznamoch. Ak na niektorý deň 

(najmä nedele a sviatky) bolo nahlásených viac úmyslov, tie odslúžime v náhradných 

termínoch, ktoré budú uvedené v oznamoch.  

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Darovali: z krstu Alexandra Šanobu 50€, z pohrebu Petra Kulišiaka 50€, z pohrebu On-
dreja Kittana 50€, z pohrebu Anny Hoholovej 100€; na rekonštrukciu kostola v Spišskej 
Belej daroval Bohuznámi darcovia 220€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
KRÍŽOVÁ VES
1.Darovali: z pohrebu Rudolfa Krempaského 100€. Darcom Pán Boh zaplať!

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Ing. Marek Šelep, syn rodičov † Jána a Daniely r. Firekovej, bývajúci v Spišskej Belej a 

Ing. Miriam Bachledová, dcéra rodičov Vladimíra a Lýdie r. Dragoňovej, bývajúca v Spišskej Belej
ohlasujú sa po druhýkrát. 

Marek Pitoňák, syn rodičov † Milana a Júlie r. Dzilskej, bývajúci v Granč Petrovciach a 
Martina Porubovičová, dcéra rodičov Daniela a Viery r. Hajostekovej, bývajúca v Spišskej Belej

ohlasujú sa po prvýkrát.

Štatistika farnosti za rok 2020 

 

Krsty: 119 

Spišská Belá: 68  Krížová Ves: 48  Strážky: 3 

chlapci: 48   chlapci: 23   chlapci: 0 

dievčatá: 20   dievčatá: 25   dievčatá: 3 

 

Sobáše: 37 

Spišská Belá: 17  Krížová Ves: 16  Strážky: 4 

 

Pohreby: 82 

Spišská Belá: 61  Krížová Ves: 17  Strážky: 4 

muži: 33   muži: 8   muži: 4 

ženy: 28   ženy: 9   ženy: 0 

 

 

Drahí bratia a sestry, 

počas slávenia Eucharistie a pri pobožnosti v závere roka sme ďakovali Pánovi za všetky 

dobrodenia, ktoré sme v uplynulom roku prijali. Obdobie začiatku nového roka nás napĺňa 

radosťou a nádejou, že môžeme začať niečo nové, že môžeme znova vykročiť na cestu s Pánom. 

On sám najlepšie pozná naše plány a túži, aby sme ich realizovali s dôverou v Božiu pomoc. Preto 

vám prajeme požehnaný a v zdraví prežitý nový rok 2021. 

Vaši kňazi 
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