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Aj počas tohto roka si pripomíname 
významné udalosti zo života Bo-
žieho sluhu biskupa Jána Vojtaššá-

ka. Po 70. výročí monster procesu, ktoré 
sme si pripomenuli začiatkom januára, si 
13. februára 2021 pripomenieme ďalšie 
významné okrúhle výročie: 100 rokov od 
prijatia biskupskej vysviacky prvých 

troch slovenských biskupov Mons. Jána 
Vojtaššáka pre Spišskú diecézu, Mons. 
Mariána Blahu pre Banskú Bystricu a 
Mons. Andreja Kmeťka pre Nitru.
Sme plní vďačnosti za dar, ktorý Spišská 
diecéza dostala v osobe biskupa Jána Voj-
taššáka, verného, starostlivého a dobrého 
pastiera Božieho ľudu ochotného dať ži-
vot za jemu zverené stádo. Pastiera, ktorý 
nezutekal pred dravými vlkmi. Pred oča-
mi máme jeho príklad oddanosti Sväté-
mu Otcovi a vernosti Cirkvi a Pravde. Je-
ho mučenícke svedectvo, príkoria, ktoré 
hrdinsky znášal a jeho príklad dal silu 
mnohým ďalším verne kráčať za Kristom 
po kľukatých cestách životnej kalvárie. 
Sme vďační za jeho život pokory a mod-
litby.
13. februára 2021 spoločne poďakujeme 
za dar jeho biskupskej služby nielen pre 
našu Spišskú diecézu, ale aj pre celé Slo-
vensko. V Katedrále sv. Martina v Spiš-
skej Kapitule bude celebrovať slávnostnú 
sv. omšu Mons. Cyril Vasil, apoštolský 
administrátor Košickej eparchie. Svätá 
omša bude vysielaná v priamom prenose 
Rádia Lumen a TV Lux o 10.30.
Keďže ešte stále platia prísne protipande-
mické opatrenia, a nie je možné spoločne 
sa stretnúť na celodiecéznej púti, vytvor-
me navzájom duchovné spoločenstvo. 
Spojme sa navzájom so všetkými, ktorí 
prežívajú ťažké životné obdobie spôsobe-

PAMÄTNÝ DEŇ BISKUPSKEJ VYSVIACKY
BOŽIEHO SLUHU BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA 

13. FEBRUÁR 2021

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, 
vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a 
Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala 
v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristú-
pil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka 
ju opustila a ona ich obsluhovala.
Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k 
nemu všetkých chorých a posadnutých zlý-
mi duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri 
dverách.
I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné 
neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a ne-
dovolil im hovoriť, lebo ho poznali.
Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. 
Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. 
Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. 
Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľada-
jú.“
On im odvetil: „Poďme inde, do susedných 
dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som 

prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich 
synagógach a vyháňal zlých duchov. 

Mk 1, 29-39

Z tejto state je krásne vidieť, že Ježišovi uče-
níci sú len na začiatku svojho spoznávania, 
kto je to Ježiš. Na začiatku je pre Petra Ježiš 
zdroj prestíže a sebavedomia. V kom dome 
býva ten zázračný liečiteľ? - pýta sa. V mo-
jom. A o kom budú rozprávať, že si takého 
domov priviedol? O mne. Tento jeho postoj 
je vidieť z toho ako ide Ježiša hľadať. Netuší, 
že Ježiš sa išiel modliť. Myslí si, že Ježiš ušiel. 
Jeho tajné myšlienky ho zrádzajú, keď hovo-
rí, že ho všetci hľadajú. Teda, aj tí chorí, kto-
rí by ešte mohli prísť dať sa vyliečiť a to opäť 
ku Petrovmu domu. Ježiš však nie je len zá-
zračný liečiteľ, je niečo oveľa viac. Vie, že 
Petrovou pohnútkou je prestíž a sebavedo-
mie. Preto sa do Petrovho domu nevracia, 
ale hneď s učeníkmi ide do iných dedín. Aj 
tam robí zázraky. Aby sa nemohlo pripísať, 
že sa zázraky dejú len pri Petrovi. Vieme 
však o Petrovi, akou obrovskou premenou 
prešiel. A toto nebol posledný prípad, keď 
nepochopil svojho Učiteľa. Neodišiel však 
od neho a keď možno aj zahanbený, ostal s 
ním. Učil sa, chcel chápať Krista, občas odi-
šiel s dlhým nosom, napr. keď počul aby sa 
Ježišovi pratal z cesty. Vracal sa ako kajúcnik 
naspäť. Lebo ako hovorí sv. Tereza z Avily: 
"Svätí nie sú tí, ktorí nehrešia, ale tí, ktorí sa 
dokážu rýchlo vrátiť naspäť ku svojmu Maj-
strovi." Tieto návraty z neho urobili apoštola 
a dokážu ich urobiť aj z nás.

Pravý Ježišov učeník s ním ostane, aj keď sa 
mu nesplní jeho pôvodné očakávanie, ktoré 
od Ježiša očakával.

Zamyslenia+
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 „POĎME INDE, DO SUSEDNÝCH DEDÍN, ABY SOM 
AJ TAM KÁZAL, VEĎ NA TO SOM PRIŠIEL.“ 
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   LITURGICKÝ PREHĽAD (8.2.– 14.2.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

8. 2. 

Sv. Jozefíny Bakhity, 
panny 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 18:30 
† Anna a Ján  
ž. Peter s rod. (úmysel z 31.1.) 

Krížová Ves 17:30 † Štefan 

UT 

9. 2. 

Utorok 5. týždňa 
v Cezročnom období 

Féria 

Spišská Belá 18:30 
ž. Ľubomíra s rod. (50r.) 
† Ladislav Fiamčík (úmysel z 31.1.) 

Strážky 17:00 † František a František 

ST 

10. 2. 

Sv. Školastiky, panny  
Spomienka 

Spišská Belá 18:30 
† Karol Šterbák 
ž. Petra (úmysel z 31.1.) 

Krížová Ves 17:30 ž. František s rod.  

ŠT 
11. 2. 

Preblahoslavenej Panny 
Márie Lurdskej 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 18:30 
ž. Štefan a Zita (60. výročie sobáša) 
ž. Mária (30r.), Ján (90r.) (úmysel z 7.2.) 

Strážky 17:00 † Ladislav (1. výročie) 

PIA 

12. 2. 

Piatok 5. týždňa 
v Cezročnom období 

Féria 

Spišská Belá 18:30 
ž. Ján 
† rod. Štefaňáková a Petrasová 

Krížová Ves 17:30 za chorých a trpiacich ľudí z našej 
obce 

SO 

13. 2. 

Panny Márie v sobotu 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 18:30 
† Valent Kačmarčík 
† Ján Monka 

Strážky 17:00   
† Michal Budzák (1. výročie)  
(úmysel z nedele) 

NE 

14. 2. 

ŠIESTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Sv. Valentína, 
kňaza a mučeníka 

odpustová slávnosť 

Spišská Belá 10:30 
za veriacich 
ž. Ján (80r.) 
† Marián Bekeš (30. výročie)  

 

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú vo všetkých slovenských diecézach 

a eparchiách až do odvolania 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. Dnes (7.2.) bude o 15:00 Eucharistická pobožnosť, ktorá bude vysielaná online pros-
tredníctvom nášho youtubového kanálu.
2. V pondelok (8.2.) si pripomíname 7. Svetový deň modlitby a povedomia o obcho-
dovaní s ľuďmi. Ustanovil ho pápež František v roku 2015 na deň liturgickej spomienky 
sv. Jozefíny Bakhity, sudánskej svätice, ktorá sama zažila utrpenie otroctva a obchodovania s 
ľuďmi.
3. Vo štvrtok (11.2.) na liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej si pripomíname 
29. Svetový deň chorých. Ustanovil ho pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1992.
4. V tomto roku si pripomíname 100. výročie od prijatia biskupskej vysviacky prvých 
troch slovenských biskupov Mons. Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu, Mons. Mariá-
na Blahu pre Banskú Bystricu a Mons. Andreja Kmeťka pre Nitru. Pri tejto príležitosti 
bude v sobotu 13.2.2021 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávnostná sv. 
omša. Hlavným celebrantom bude Mons. Cyril Vasil, apoštolský administrátor Košickej 
eparchie. Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen a TV Lux o 10:30. 
4. Na budúcu nedeľu, ktorá je šiestou nedeľou v Cezročnom období slávime odpusto-
vú slávnosť sv. Valentína, kňaza a mučeníka. Svätá omša bude dopoludnia o 10:30.
5. Darovali: z krstu Alžbety Pitoňákovej 20€, z pohrebu Štefana Pisarčíka 200€, 
Na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámi darcovia 550€. Všetkým darcom 
úprimné Pán Boh zaplať!

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Mgr. Matúš Matava, syn rodičov Jána a Anny r. Krempaskej, bývajúci v Spišskej Belej a 

Bc. Veronika Gregocká, dcéra rodičov Štefana a Dariny r. Vaľovčíkovej, bývajúca v Čiernom Poli
ohlasujú sa po druhýkrát.

né pandémiou Covid-19. Myslime na 
tých, ktorí sú v nemocniciach, kde zápasia 
o svoj život a na všetkých lekárov a zdra-
votný personál, ktorí sa o nich starajú. 
Spomeňme si na tých, ktorí oplakávajú 
svojich zosnulých. Spojme sa duchovne aj 
s tými, ktorí prežívajú opustenosť a samo-
tu v karanténe. Vytvorme duchovné spo-
ločenstvo pútnikov navzájom spojených v 
modlitbe. Obetujme všetko to, čo v týchto 
ťažkých časoch prežívame a aj za zdarný 
priebeh Kauzy blahorečenia, za všetkých, 
ktorí sú do tejto kauzy zapojení. A prosme 
aj za nového diecézneho biskupa, aby nám 
Boh vo svojej láske a dobrote daroval ta-
kého biskupa, akým bol Boží sluha biskup 
Ján Vojtaššák.

Mons. Ján Kuboš,
administrátor Spišskej diecézy

pokračovanie z titulnej strany MODLITBA ZA BLAHOREČENIE
BOŽIEHO SLUHU BISKUPA

JÁNA VOJTAŠŠÁKA
Všemohúci Bože,

vyvolil si si svojho služobníka Jána Vojtaš-
šáka, aby trpel na Tvoju slávu a pre dobro 

Cirkvi. Väznený, ponižovaný, opľuvaný, 
zosmiešňovaný a prinútený vykonávať naj-
poslednejšie práce, niesol tento údel v hl-

bokej pokore. Za hranicami Slovenska 
prijal z Tvojich rúk kalich utrpenia.

Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstoj-
nosti veľkňaza Cirkvi, podobne ako z Ježi-
ša Krista, keď ho viedli na Kalváriu, však v 

jeho vnútri si žiaril Ty sám, Bože.
Prosíme Ťa, Večný Bože, osláv svojho slu-

žobníka Jána, aby sme si ho uctievali na 
oltároch celej Cirkvi.

Za jeho blahorečenie Ťa prosíme skrze 
Krista, nášho Pána.

Amen.


