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pokračovanie na druhej strane

V r. 268 zasadol na rímsky cisársky 
stolec Klaudius II. Jeho krátke pa-
novanie sa vyznačuje vtedy neví-

danou vľúdnosťou a ľudskosťou. Aj na-
priek tomu prenasledovania kresťanov 
tyranmi nezastavil. Jeho miestodržitelia a 
prefekti z nenávisti alebo z lakomstva tú-
žili po získaní statkov veriacich. 
V čase, keď sa Klaudius nachádzal v Rí-
me, chytili medzi inými aj vynikajúceho 
kňaza Valentína, ktorý vynikal duchov-
ným bohatstvom a svätosťou života. Po 
niekoľkých dňoch ho doviedli pred cisá-
ra, ktorý ho oslovil vľúdnymi slovami: 
„Počujem na teba chválu, že si muž sta-
točný a múdry. Tvoj život sa mi však ne-
páči. Prečo nechceš byť našim priateľom? 
Prečo držíš s tými, ktorí svojou bezbož-
nou poverou a ríše našej nepriatelia sú?“
Valentín vo svojom srdci prejavoval naj-
vrúcnejšiu lásku k cisárovi a jeho ľudu. 
Poslúchal zákony krajiny, každodenne sa 
modlil za cisára a odporúčal ho všemo-
húcej ochrane Pána neba a zeme. Keď to-
to počul jeden zo sudcov, obávajúc sa, že-
by takéto vyznanie mohlo priaznivo 
pôsobiť na cisára, pýtal sa svätca: „Ale 
ako treba zmýšľať o našich bohoch? O 
veľkom a dobrotivom Jupiterovi a o múd-
rom Merkurovi?“ Valentín úprimne od-
vetil: „Myslím, že títo bohovia nikdy ne-
boli alebo aj keď boli, boli biedni, 
smrteľní ľudia ako my, ktorí počas svojho 

života slúžili jedine hanebnému smil-
stvu.“ Na tieto slová sa sudca rozhorčil a 
kričal: „Valentín sa rúha bohom a cisáro-
vi!“ Cisár však prepočul tieto slová, lebo 
si Valentína zamiloval. Valentín to spozo-
roval, a tak využil príležitosť k tomu, aby 
sa cisár obrátil a uveril v Krista ako v jedi-
nú spásu a že sám bude spasený, rozšíri 
hranice svojej ríše a všetkých svojich ne-
priateľov premôže.
Zdalo sa, že tieto slová sa dotkli cisárov-
ho srdca. Sotva to však spozoroval, zlo-
myseľný prefekt mesta Kalfurnius a na-
hlas vykríkol: „Počúvajte otcovia ľudu, 
ako tento človek mámi cisára. My, my 
máme staré náboženstvo opustiť. Nábo-
ženstvo, ktoré sme do seba vsali s mater-
ským mliekom, my máme zradiť svojich 
bohov a zbaviť sa ich ochrany!“ Na tieto 
slová prestrašený cisár Klaudius II., bojac 
sa vzbury ľudu, odovzdal mužného kňaza 
do rúk prefekta. Ten ho mal zviesť k 
zrieknutiu sa viery alebo ho potrestať. 
Kalfurnius však odovzdal svätca sudcovi 
Asteriovi, aby súd rozhodol. 
Zvykom Rimanov bolo stavať v dvo-
roch malé sochy bôžikov, pred ktorými 
sa priatelia a hostia na kolenách modli-
li a prosili za ochranu a požehnanie do-
mácich. 
Sotva Valentín prekročil prah sudcovho 
domu, držiac sa pohanského zvyku, za-

SV. VALENTÍN, KŇAZ A MUČENÍK

pokračovanie na zadnej strane

V 100 ročnej knihe o životopisoch svätých sa začína text o sv. Valentínovi takto:
V rade mužných bojovníkov Krista, ktorí svojou krvou polievali strom viery 

a meno Spasiteľa svojím vyznaním oslavovali, veľadôstojný bol po všetky časy 
kňaz a mučeník Valentín.

čal sa modliť: „Ó, Pane a Bože! Osvieť 
všetkých, ktorí sú ešte pohrúžení v tmách 
modloslužby a daj im poznať, že Ježiš 
Kristus je svetlo sveta.“ Keď Asterius po-
čul tieto slová, opýtal sa: „Ako môžeš 
vravieť, že tvoj Kristus je pravé svetlo 
sveta?“ Valentín mu odpovedal: „Môj 
Kristus je nielen pravé svetlo. On je svet-
lo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý 
prichádza na tento svet.“ Asterius na to 
odvetil: „Uvidím, či máš pravdu. Mám 
chovanicu ,milé dievča, ktoré je však od 
dvoch rokov slepé. Ak jej vrátiš zrak, som 
pripravený vyznať, že Kristus je pravý 
Boh, pravé svetlo sveta a čokoľvek budeš 
odo mňa žiadať dostaneš.“ Valentín dal 
dievča priviesť a padnúc na kolená modlil 
sa: „Pane Ježišu Kriste, Ty pravé svetlo, 
osvieť svoju služobnicu!“ Sotva tieto slo-
vá vyriekol – hľa, zatvorené viečka sa 
otvorili a spopod nich zažiarili krásne oč-
ká v radostnom úžase. Asterius a jeho 
manželka celkom udivení žasli nad týmto 
zázrakom. Padli k nohám svätca a plní 
vrúcnej túžby pýtali sa ho, čo by mali 
urobiť, aby dosiahli spasenie. Svätec im 
kázal, aby zničili domácich bôžikov, tri 
dni sa postili a aby odpustili všetkým 
svojim nepriateľom. Asterius svedomite 
naplnil rozkaz Valentína. Prepustil otro-
kov na slobodu a so všetkými domácimi, 
ktorých bolo štyridsať, dal sa pokrstiť. 
Keď sa o tom dopočul cisár, obávajúc sa 
povstania ľudu, dal Valentína a všetkých 
obrátených uvrhnúť do žalára a následne 
14. februára roku 270 sekerou sťať.
Pozostatky svätého mučeníka dala po-
chovať istá kresťanská matróna. Neskôr 
na jeho hrobe vyrástol vďaka pápežovi 
Juliánovi a veriacim krásny kostol.

POUČENIE
Drahý čitateľ, určite si už počul príbeh o 
pocestnom, ktorý sa nechal zvábiť svetiel-
kami vychádzajúcimi priamo zo zeme  a 

ľahko zablúdil a zašiel na bezcestie. Zabo-
ril sa do bahna a močiarov a nakoniec si 
nevedel rady. Tieto vábiace svetielka nazý-
vame svetlonosmi alebo bludičkami. 
Práve reči osvietencov a vzdelancov nášho 
veku sú takéto bludičky! Z pravej cesty ich 
zviedol len ich rozum a oni následne zvá-
dzajú druhých ľudí na bezcestie. Ó, koľko 
tisíc ľudí už prišlo takýmto spôsobom o 
pravdu a s ňou aj o pokoj a poklad srdca! 
Preto never takýmto bludičkám, never 
každému, kto pokladá svoju mienku za 
čistú múdrosť. Nedôveruj tým, čo drzo 
posudzujú Ježišovo učenie ako aj svätú ka-
tolícku vieru. Čo posudzujú tajomstvá 
viery, hoci ich nemožno chápať svojím 
krehkým rozumom. Je len jedno pravé 
svetlo, ktoré neklame a tým svetlom je Je-
žiš Kristus. On sám vraví o sebe: „Ja som 
pravé svetlo sveta; kto mňa nasleduje, ne-
chodí v temnotách, ale nadobudne pravé-
ho svetla (t. j. čistej pravdy), ktoré vedie k 
životu.“ Kristus je jasné, čisté svetlo, ktoré 
svojím svätým príkladom a učením kato-
lícka cirkev v sebe uchováva a udržuje. 
Drahý čitateľ, ak nasleduješ Krista ako 
tichý, pokorný, poslušný, cudný, buď so 
svojím stavom spokojný a Bohu oddaný. 
Buď ku všetkým ľuďom láskavý, v chudob-
ných a núdznych nachádzaj Krista. Vtedy 
spozoruješ jeho hlas, ktorý sa ozýva z úst 
kňazov. Zachovávaj ich slová vo svojom 
srdci a nepoblúdiš nikdy na svojich ces-
tách, dokonca sa môžeš presvedčiť, že je 
to pravda, čo Ježiš vraví a tvoje srdce bude 
oplývať pokojom a blaženosťou. Hľa, všet-
ci svätí nasledovali Ježiša, to pravé svetlo, 
a nepoblúdili. Svet ich mal za bláznov a 
ich život za nezmysel. Oni sa však stali bo-
žími deťmi, dedičmi nebeského kráľov-
stva. Či by si nechcel nasledovať aj ty ich 
šľapaje a tešiť sa spolu s nimi v nebeskom 
kráľovstve?

Zdroj: Kniha: 
ŽIVOTY SVÄTÝCH A SVÄTÍC BOŽÍCH

pokračovanie z titulnej strany
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   LITURGICKÝ PREHĽAD (15.2.– 21.2.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

15. 2. 

Pondelok 6. týždňa 
v Cezročnom období 

Féria  

Spišská Belá 18:30 † Mária, Ján, František  

Krížová Ves 17:30 † kňazi Vincent a Jozef 

UT 

16. 2. 

Utorok 6. týždňa 
v Cezročnom období 

Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Jozef Mačura 
ž. Peter (úmysel z 7.2.) 

Strážky 17:00 ž. Jozef a Anna s rod. 

ST 

17. 2. 

POPOLCOVÁ STREDA 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
ž. Ľudovít  (50r.) 
ž. Peter a Monika 

Krížová Ves 17:30 † Mária, Jozef, Stanislav 

ŠT 
18. 2. 

Štvrtok po Popolcovej 
strede 

Spišská Belá 18:30 
† kňaz Jozef Krišanda (15. výročie) 
ž. Lenka (30 rokov) (úmysel z 7.2.) 

Strážky 17:00 † Mária Bohorová 

PIA 

19. 2. 

Piatok po Popolcovej 
strede 

Spišská Belá 18:30 
ž. Ján Svocák a Edita 
† Ignác, Helena, František 

Krížová Ves 17:00 † Margita Džuganová (1. výročie) 

SO 

20. 2. 

Sobota po Popolcovej 
strede 

Spišská Belá 18:30 
† Antonín, Ján, Anna, Jozef 
† Jozef a Anna s rod. 

Krížová Ves 17:30   ž. Ján s rod. (úmysel z 14.2.) 

NE 

21. 2. 
PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 

Spišská Belá 10:30 
za veriacich 
ž. Anton (75 rokov) 

Strážky 9:00 † Jozef (10. 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. Úmysly budú presunuté aj v prípade, ak 

vyhlásený úmysel nebude môcť byť odslúžený, napríklad z dôvodu pohrebnej sv. omše. 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes (14.2.) bude o 15:00 zmierna poklona, ktorá bude vysielaná online prostredníc-
tvom nášho youtubového kanálu.
2. V Popolcovú stredu (17.2.) je deň pokánia v celej Cirkvi. Zároveň je to deň pôstu a 
zdržiavania sa mäsitého pokrmu, ktorý nie je možné nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst 
znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát 
v priebehu dňa). Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; 
zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. 
3. Popolcovou stredou vstupujeme do 40-dňového pôstneho obdobia. Počas tohto obdo-
bia sa budeme modlievať pobožnosť krížovej cesty v piatok o 18:00. Po jej skončení 
začne sv. omša. Krížová cesta bude vysielaná online prostredníctvom nášho youtubo-
vého kanálu.
3. Darovali: z krstu Jána Kovalčíka 50€; na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuzná-
mi darcovia 200€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

STRÁŽKY
Darovali: z pohrebu Karola Budzáka 50€. Úprimné Pán Boh zaplať!

KRÍŽOVÁ VES
Darovali: Bohuznámy na kostol 50€. 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 tretíkrát.

MODLITBA

Vykupiteľ sveta,
chcem ťa nasledovať. 

Kam by som inam šiel?
Len ty máš slová večného života.

 Kto teba nasleduje
nechodí v tmách. 

Pripútaj ma k sebe, osvieť 
a veď ma podľa svojej lásky. 

Amen.


