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pokračovanie na druhej strane

Ján hlásal: „Po mne prichádza moc-
nejší, ako som ja. Ja nie som hoden 

ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na 
obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás 
bude krstiť Duchom Svätým.“
V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského 
Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. 
Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvo-
rené nebo a Ducha, ktorý ako holubica 

zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: 
„Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám za-
ľúbenie.“

 Mk 1, 7-11

Krst v Jordáne svedčí o jedinom: vtedaj-
ším ľuďom nestačila dovtedajšia možnosť 
ako sa zbaviť hriechov. Mohli prísť do 
chrámu v Jeruzaleme, mohli si tam kúpiť 
obrovského býka. Mohli s ním zájsť za ži-
dovským kňazom, aby býka zabil a tak sa 
zbavili svojich hriechov. Týmto ľuďom to 
však nestačilo. Potrebovali svoje hriechy 
vykričať pred ostatnými a byť obmytí vo-
dou, lebo sa cítili nečistými. No ani sv, 
Ján Krstiteľ, aj keď ich tou vodou očisťo-
val, im to odpustenie nemohol plnohod-
notne dopriať. Vedel, že takto sa hriechy 
neodpúšťajú, pretože je potrebný Boh, 
ktorý by tieto ľudské výkriky a lejúcu vo-
du premenil na odpustenie. Preto Ján kri-
čí: musí prísť mocnejší ako som ja. On 
vám tie hriechy odpustí! Lenže človek pri 
tomto pohľade na týchto hriešnikov sa 
môže len zamyslieť nad tým, ako oni sil-
no túžili po odpustení.
A pri pohľade na seba: aj ja túžim po 
Božom odpustení? Túžim po silnom 
Bohu, ktorý ma zbaví mojich hrie-
chov?

Keby som túžil tak po odpustení ako 
po ňom túžili ľudia, ktorí sa prišli dať 
pokrstiť do vôd Jordána...

Zamyslenia+

TY SI MÔJ MILOVANÝ SYN,
V TEBE MÁM ZAĽÚBENIE.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes 6.1.2021 slávime slávnosť Epifá-

nie, teda zjavenie sa Pána všetkým náro-
dom: spása uskutočnená Kristom totiž 
nepozná hranice, je pre všetkých. Epifánia 
nie je akýmsi ďalším tajomstvom, ale je 
stále tým istým tajomstvom Narodenia, 
no vnímaného v jeho dimenzii svetla: 
svetla, ktoré osvecuje každého človeka, 
svetla, ktoré treba prijať vo viere a ktoré 
treba prinášať iným v láske, vo svedectve, 
v ohlasovaní Evanjelia.
Videnie Izaiáša, ako ho prináša dnešná li-
turgia (porov. 60,1-6), zaznieva v našom 
čase aktuálne ako ešte nikdy: „Tma zahaľu-
je zem a temnota pokrýva národy“ (v. 2). V 
tomto horizonte prorok ohlasuje svetlo: 
svetlo darované Bohom Jeruzalemu a urče-
né na ožiarenie cesty všetkých národov. 
Toto svetlo má silu pritiahnuť všetkých, 
blízkych i vzdialených, všetci sa vydajú na 
cestu, aby k nemu prišli (porov. v. 3). Je to 
videnie, ktoré otvára srdce, ktoré dáva hl-
boký nádych, ktoré pozýva k nádeji. Isteže, 
temnota je stále prítomná a ohrozuje život 
každého človeka i dejiny ľudstva, ale Božie 
svetlo je silnejšie. Ide o to prijať ho, aby 
mohlo zažiariť všetkým. No môžeme sa 
spýtať: kde je toto svetlo? Prorok ho pred-
vídal ešte z diaľky, ale už i to stačilo, aby sa 
naplnilo prekypujúcou radosťou srdce Je-
ruzalema.
Kde je toto svetlo? Evanjelista Matúš zas v 
rozprávaní o mudrcoch (porov. 2,1-12) uka-
zuje, že tým svetlom je betlehemské Dieťa, je 
to Ježiš, aj keď jeho kráľovskú hodnosť neak-
ceptujú všetci. Naopak, niektorí ju odmieta-
jú, ako Herodes. On, [ Ježiš] je tá hviezda, 
ktorá sa objavila na obzore, očakávaný Mesi-
áš, ten, skrze ktorého Boh uskutočňuje svoje 
kráľovstvo lásky, svoje kráľovstvo spravodli-
vosti, svoje kráľovstvo pokoja. On sa narodil 
nielen pre niektorých, ale pre všetkých ľudí, 
pre všetky národy. Svetlo je pre všetky náro-
dy, spása je pre všetky národy.

A ako sa deje toto „vyžarovanie“? Ako sa 
svetlo Kristovo rozširuje do každého miesta 
a do každej doby? Má svoj spôsob ako sa 
šíri. Nerobí to výkonnými prostriedkami 
mocností tohto sveta, ktoré sa stále snažia 
získať si nadvládu. Nie, svetlo Kristovo sa 
šíri ohlasovaním Evanjelia. Ohlasovanie, 
slovo, a svedectvo. A tou istou „metódou“, 
akú si zvolil Boh, aby prišiel medzi nás: vte-
lením, teda stanúc sa blížnym druhému, 
stretnutím sa s ním, vcítením sa do jeho ži-
vota a prinášaním svedectva našej viery, 
každého z nás. Iba tak môže svetlo Krista, 
ktorý je Láska, zažiariť v tých, ktorí ho prijí-
majú, a priťahovať ostatných. Kristovo svet-
lo sa nešíri čisto slovami, umelými obchod-
níckymi metódami... Nie, nie. Viera, slovo, 
svedectvo: tak sa šíri svetlo Krista.
Tá hviezda je Kristus, ale hviezdou môže-
me a musíme byť aj my, pre našich bratov 
a naše sestry, ako svedkovia pokladov ne-
konečného dobra a milosrdenstva, ktoré 
Vykupiteľ ponúka zadarmo všetkým. Kris-
tovo svetlo sa nešíri prozelytizmom, ale 
svedectvom, vyznávaním viery. Tiež aj 
mučeníctvom.
Podmienkou je teda prijímať do seba toto 
svetlo, prijímať ho stále viac. Beda ak si 
myslíme, že ho vlastníme; beda, ak si myslí-
me, že ho máme iba „spravovať“! Aj my, tak 
ako mudrci, sme povolaní dať sa Kristom 
neustále uchvacovať, priťahovať, viesť, osve-
covať a meniť: je to cesta viery skrze modlit-
bu a kontempláciu Božích diel, ktoré nás 
neustále napĺňajú radosťou a úžasom, vždy 
novým úžasom. Úžas je vždy prvým kro-
kom ako napredovať v tomto svetle.
Prosme Pannu Máriu o ochranu pre uni-
verzálnu Cirkev, aby po celom svete šíri-
la evanjelium Krista, svetla pre všetkých 
ľudí, svetla pre všetky národy.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR, 
Martina Korytiaková)

KRISTUS CHCE SVIETIŤ DO DNEŠNEJ TMY CEZ NÁS
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   LITURGICKÝ PREHĽAD (11.1.– 17.1.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

11. 1. 

Pondelok 1. týždňa 
v Cezročnom období 

Féria  

Spišská Belá 18:30 
† Michal 
ž. Cynthia s rod. 

Krížová Ves 17:30 † František a Jaroslav  

UT 

12. 1. 

Utorok 1. týždňa 
v Cezročnom období 

Féria 

Spišská Belá 18:30 
ž. Danka s rod. (50 rokov) 
† Alžbeta a Anton (úmysel z 3.1.) 

Strážky 17:00 † Katarína a Štefan 

ST 

13. 1. 

Sv. Hilára, biskupa 
a učiteľa Cirkvi 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 18:30 
† Andrej Pisarčík 
† František Koza (úmysel z 6.1.) 

Krížová Ves 17:30 † Ján a Marta 

ŠT 
14. 1. 

Štvrtok 1. týždňa 
v Cezročnom období 

Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Mária, Ján, Katarína, František 
† Jozef, Mária, Margita (úmysel z 6.1.) 

Strážky 17:00 † rod. Kromková, Žideková, Joppová 

PIA 

15. 1. 

Piatok 1. týždňa 
v Cezročnom období 

Féria 

Spišská Belá 18:30 
ž. Miroslav 
† Ján 

Krížová Ves 17:30 † Ondrej 

SO 

16. 1. 

Panny Márie v sobotu 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 18:30 
ž. Andrea 
† Eduard, Mária, Michal Ferenčák 

Strážky 17:00 ž. Elena s rod. (úmysel z nedele) 

NE 

17. 1. 

DRUHÁ NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

 

SV. ANTONA, OPÁTA 
odpustová slávnosť 

Spišská Belá 10:30 
za veriacich 
† Peter 
† Margita Mazureková 

 

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. Na budúcu nedeľu, ktorá je druhou nedeľou v Cezročnom období máme odpustovú 
slávnosť nášho patróna sv. Antona, opáta. Zároveň slávime aj výročný deň posviacky 
nášho farského kostola. Odpustová sv. omša bude dopoludnia o 10:30.
2. V tomto roku sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu nekonala koleda Dobrej noviny. 
Kolednícky program sme však mohli sledovať počas uplynulých vianočných sviatkov pros-
tredníctvom médií. Taktiež je možné podporiť Dobrú novinu aj finančne a to na číslo 
účtu  SK77 1100 0000 0029 4045 7894  Za váš dar ďakujeme a vyslovujeme úprimné 
Pán Boh zaplať!
3. Darovali: na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej daroval Bohuznámy darca 100€. 
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 tretíkrát. 

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 druhýkrát.

OZNÁMENIE DŇA VEĽKEJ NOCI 

Milí bratia a sestry,
Pánova sláva sa nám zjavila

a vždy sa bude zjavovať medzi nami,
až kým on sám nepríde.
V rytmoch a striedaní času
si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.

Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného
a vzkrieseného Pána,
ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc - v tomto roku 4. apríla.

V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje
túto veľkú udalosť spásy,
v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.
Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dní: začiatok Pôstneho obdobia
- Popolcová streda 17. februára, 
Nanebovstúpenie Pána 13. mája, 
Zoslanie Ducha Svätého 23. mája,
Prvá adventná nedeľa 28. novembra.

Aj na sviatky svätej Božej Matky,
apoštolov a svätých
i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi
ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.
Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín,
neprestajná chvála na veky vekov. Amen.


