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Drahí bratia a sestry,
obdobie Veľ kého Pôstu začne 
spôsobom, na ktor ý nie sme 

zvyknutí. Kvôli pandémii sa s vami ne-
môžeme stretnúť v chrámoch, kam ste 
zvyčajne prichádzali prijať znak popola, 
ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť 
sa od hriechov. Aj keď sa popolec fyzicky 
nedá udeliť, chceme vás povzbudiť, aby 
ste na Popolcovú stredu neopomenuli 
príležitosť nastúpiť na cestu prípravy na 
Veľkonočné sviatky. Ako nám to pripo-
mína Svätý Otec František: "Aj vtedy, keď 
sa snažíme chrániť ľudské životy pred ší-
rením vírusu, nemožno pokladať du-
chovný a morálny rozmer osoby za dru-
horadý vo vzťahu k fyzickému zdraviu. 
Starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať 
bokom starostlivosť o dušu." (Príhovor 
diplomatickému zboru, 8.2.2021)

Zodpovedne chráňte svoje zdravie a 
zdravie svojich blízkych. Neochabujte 
však ani v duchovnom úsilí. Veľký Pôst je 
príležitosťou obnovy, zanechania hriechu 
a získavania milostí. Treba to dobre vyu-
žiť. Nezabudnite predovšetkým na skut-
ky telesného a duchovného milosrden-
stva. Často si spy tujte svedomie a 
nenechajte sa premôcť hriechom, aj keď 
nie je pre všetkých možné sa teraz vyspo-
vedať. Robíme, čo je v našich silách, aby 
sa prijímanie sviatostí stalo znovu do-
stupným.
Medzitým však siahnite aj po ostatných 
prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii. Čí-
tajte Božie Slovo a prijímajte ho ako du-
chovný chlieb pre svoje životy. Nezabud-
nite ani na telesný pôst a odriekanie, 
ktoré sú účinnými zbraňami proti hrie-
chu. Starší a tí, ktorí bojujú s ochorením 
alebo sú ešte v rekonvalescencii, nech 
kvôli svojmu zdraviu neodkladajú po-
krm, ale nech využijú modlitbu alebo al-
mužnu ako prostriedky pôstneho úsilia. 
Samozrejme, trpezlivé obetovanie dô-
sledkov pandémie, i všetkých obmedze-
ní, v spojení s utrpením Ježiša Krista dáva 
ťažkostiam novú hodnotu.
Využite dobre pôstny čas, posilnite sa vo 
viere, nádeji a láske, a priblížte sa ku Kris-
tovi, aby sme ho mohli stretnúť, dobre 
pripravení, pri slávení Veľ konočných 
sviatkov. Prosíme vás o modlitby za nás i 
za kňazov a rehoľníkov.
S láskou na vás pamätajú a žehnajú 
vám všetci slovenskí otcovia biskupi.

SPOLOČNÉ POSOLSTVO PRE VERIACICH
PRED ZAČATÍM PÔSTNEHO OBDOBIA

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti 
bol štyridsať dní a satan ho po-
kúšal. Bol medzi divou zverou a 

anjeli mu posluhovali.
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Gali-
ley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: 
„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie krá-
ľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ 

Mk 1, 12-15

V tomto nádhernom úseku z Ježišovho 
života, v ktorom porazil diabla môžeme 
vidieť najdôležitejšie miesto Biblie, v 
ktorom sa odohrávalo čisté stretnutie s 
Bohom. Púšť je miestom bez zbytoč-
ných divákov, bez hluku a výkrikov pre-
davačov ako to bolo v jeruzalemskom 
chráme. Na púšti buď stretneš Boha, ale-
bo si tam bol zbytočne. Možno ako pre 
niektorých nadšených animátorov, ktorí 
posielali najodvážnejšie deti na skúšku 
odvahy o polnoci na cintorín. Cintorín 
je miesto, kde nemáš okolo seba civilizá-
ciu, či ochranu, na ktoré si zvyknutý. Je 
to miesto strachov a tieňov. Nakoniec 
zistíš, že musíš poraziť sám seba, svoj 

vlastný strach a vlastné predstavy. Aj 
púšť je miestom, kde je najprv potrebné 
poraziť sám seba. Svoje vlastné predsta-
vy o svojej bezpečnosti a nedotknuteľ-
nosti, o svojich snoch a plánoch. Na 
púšti nemusí mať nikto strach byť sku-
točne tým, kým je a nie tým, ako sa chce 
javiť pred ostatnými. A vydržať tam 40 
dní sám, wau, veď aj skauti vyžadujú na 
takúto skúšku samoty len 24 hodín. Na 
púšti sa ukáže, či spojenie s Bohom je 
len hrané ako divadlo pre ľudí, alebo 
skutočné. Ukáže sa, či  bojuješ proti 
hriechom s gumipuškou, alebo pomo-
cou zbraní, ktoré ponúka Boh. Možno 
stojí za to poprosiť Božieho Ducha, aby 
nás vyhnal na púšť, ktorou môže byť 
každá ťažká kríza, aby sme zisti li ,  či 
zdupkáme, alebo touto skúškou prejde-
me.  

Popros Ducha Svätého, aby si sa nebál 
ísť na púšť, kde si overíš svoj vzťah s Bo-
hom a svoj vzťah ku hriechom.

Zamyslenia+

KAJAJTE SA A VERTE EVANJELIU.
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   LITURGICKÝ PREHĽAD (22.2.– 28.2.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

22. 2. 

Katedra sv. Petra, 
apoštola 
Sviatok 

Spišská Belá 18:30 
† Mária, Jozef, Anna, Jozef  
ž. Žofia Gibláková (95 rokov) 

Krížová Ves 17:30 ž. Jana 

UT 

23. 2. 

Utorok po 1. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
ž. Mária Voščeková s rod. (90 rokov)  
ž. Richard Neupauer 

Strážky 17:00 † Jolana a František 

ST 

24. 2. 

Streda po 1. pôstnej 
nedeli 

Féria, kántry 

Spišská Belá 18:30 
† Vojtech, Dorota, Peter 
† Valentín Kiska (úmysel z 14.2.) 

Krížová Ves 17:30 † Emil Gálly (10. výročie) 

ŠT 
25. 2. 

Štvrtok po 1. pôstnej 
nedeli 
Féria 

Spišská Belá 18:30 
† Ján, Paulína, Jozef, Jozef 
† Jaroslav a Anna Pajer (úmysel z 21.2.) 

Strážky 17:00 ž. Anna a Ján (30. výročie sobáša) 

PIA 

26. 2. 

Piatok po 1. pôstnej 
nedeli 

Féria, kántry 

Spišská Belá 18:30 
ž. Melánia 
† Juraj a Rozália Pisarčík 

Krížová Ves 17:00 † Peter Rezničák 

SO 

27. 2. 

Sobota po 1. pôstnej 
nedeli 

Féria, kántry 

Spišská Belá 18:30 
† Jozefína 
† Ľudmila a Ladislav 

Strážky 17:00   ž. Jozef (50 rokov) (úmysel z nedele) 

NE 

28. 2. 

DRUHÁ PÔSTNA 
NEDEĽA 

Spišská Belá 10:30 
† František Pisarčík  
† Ján, Tibor, Milan, František 

Krížová Ves 9:00 † Mária, Daniel, Alojz 

 

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 (21.2.) bude o 15:00 krížová cesta, ktorá bude vysielaná online prostredníc-
tvom nášho youtubového kanálu.
2. V piatok o 18:00 bude krížová cesta, ktorá bude vysielaná online prostredníctvom 
nášho youtubového kanálu.
3. Jarné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Obsahom jar-
ných kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska 
k blížnemu.
4. Darovali: z krstu Diany Slodičákovej 50€; z krstu Ayeshy Mačurovej 150€, z pohrebu 
Tibora Trembáča 60€, na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámi darcovia 
350€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

KRÍŽOVÁ VES
Darovali: na kostol v Krížovej Vsi Bohuznámy darca 200€. Úprimné Pán Boh zaplať!

Kto by mal záujem prispieť na potreby našej farnosti, prípadne 
na rekonštrukciu farského kostola, môže tak urobiť aj poukázaním 
milodaru na náš farský účet:

IBAN: SK14 0900 0000 0000 9327 6988
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!


