
4. apríl 2021 - 14/2021Pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá 
dobrovoľný príspevok  0,10 €                             

Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá. 
Redakčná rada: ICLic. Jakub Grich (OPraem),  Mgr. Martin Schreiner, Mgr. Ing. Marek Puškaš,  

Jaroslav Bachleda.  
www.rkfarnost.spisskabela.sk  mail: fspbela@gmail.com 

Kancelária: 052/458 13 86 alebo 0902 591 534

Farská
Rodina

pokračovanie na druhej strane

RADOSŤ Z KRISTOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 
NECH NAPĹŇA CELÝ NÁŠ DEŇ.

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za 
tmy, prišla Mária Magdaléna k 
hrobu a videla, že kameň je od 

hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k 
Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, 
ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: 
„Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde 
ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli 
k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý uče-
ník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a 
prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl 
tam položené plachty; dnu však nevkro-
čil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho 
nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam 
položené plachty aj šatku, ktorú mal Je-
žiš na hlave. Lenže tá nebola pri plach-
tách, lež osobitne zvinutá na inom mies-
te. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo 
prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte 

totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕt-
vych. 

Jn 20, 1-9

„Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.“. Toto an-
jelské zvolanie oznamuje najdôležitejšiu 
udalosť evanjelia. Tak krátke a taký veľ-
ký význam má. Kristus vstal z mŕtvych. 
Ten, ktorý zomrel najpotupnejšou smr-
ťou, porazil smrť a vybojoval pre nás 
najväčšie v íťazstvo v dejinách celého 
sveta. Bez tohto víťazstva by náš život 
nemal zmysel. Jeho smrťou a zmŕtvych-
vstaním sme všetci vykúpení z otroctva 
hriechu. Jeho láska k nám ho priviedla 
na kríž a tá istá láska nás zachránila. Za-
chránil teba, zachránil mňa, zachránil 
celý svet. Porazil smrť a daroval nám 
večný život. Z tohto Kristovho víťazstva 
môžeme čerpať silu a nádej, že raz bude-
me spasení. 

Zamyslenia+

"Do výšav si vystúpil, so sebou si vzal zajatcov, ľudí si prijal do daru."  Ž 68, 19

Milí farníci
Udalosť veľ konočného rána je najradostnejšia správa, 

akú môže tento svet počuť.
Prajeme vám,aby váš život bol preniknutý 

veľ konočnou radosťou.
Vaši kňazi.
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   LITURGICKÝ PREHĽAD (5.4.– 11.4.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

5. 4. 

VEĽKONOČNÝ 
PONDELOK 

Spišská Belá 10:30 
† František a rod. 
† Žofia, Ján, Lucia 

Krížová Ves 10:00 † Andrej, Ida, Jarolím 

UT 

6. 4. 

VEĽKONOČNÝ  
UTOROK  

Spišská Belá 18:30 
† Ema Bieľaková (25. výročie) 
† Juraj Šoltés 

Strážky 17:00 † Mária, Rozália, Ján (úmysel z 5.4.) 

ST 

7. 4. 

VEĽKONOČNÁ  
STREDA  

Spišská Belá 18:30 
† rod. Martanovičovej, Balážovej a 
Jurčákovej 
ž. Peter Vnenčák 

Krížová Ves 17:30 † Zuzana a Ján 

ŠT 
8. 4. 

VEĽKONOČNÝ  
ŠTVRTOK 

Spišská Belá 18:30 
ž. Eva, Viera a dobrodinci 
ž. Anna (50 rokov) 

Strážky 17:00 
† Michal, Karolína, Štefan  
(úmysel z 4.4.) 

PIA 

9. 4. 

VEĽKONOČNÝ  
PIATOK 

Spišská Belá 18:30 
† kňaz Ferdinand Stachovič 
ž. Július a Amália 

Krížová Ves 17:30 † Mária, Jakub, Alojz 

SO 

10. 4. 

VEĽKONOČNÁ  
SOBOTA 

Spišská Belá 18:30 
ž. Mária, Alojz s rodinami 
† Jozef Budzák s rod. 

NE 

11. 4. 

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 

Spišská Belá 10:30 
za veriacich 
ž. Karol Labus (80 rokov) 

Strážky 9:00 ž. Jana, Darina, Viera a Jana 

 

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. Kostoly je 

možné od štvrtka 1. apríla 2021 navštíviť za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti. 

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 popoludní o 16:00 budú slávnostné vešpery, ktoré budú vysielané online.
2. Pripomíname možnosť prihlásiť sa na sviatosť birmovania, ktorá je naplánovaná na 13. 
júna 2021. Na prihlasovanie využite formulár, ktorý je zverejnený na našej farskej stránke: 
rkfarnost.spisskabela.sk Prihlasovať sa môžu žiaci 9. ročníka a starší.
3. Darovali: z pohrebu Žofie Hotáryovej 100€, na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej 
Bohuznámi darcovia 1350€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Ing. Adam Slodičák, syn rodičov Václava a Ruženy r. Gallikovej, bývajúci v Spišskej Belej - Strážkach a 

Mgr. Miroslava Pokrivčáková, dcéra rodičov Jána a Viery r. Sejutovej, bývajúca v Spišskej Belej
ohlasujú sa po tretíkrát.

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

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

MODLITBA POŽEHNANIA 
VEĽKONOČNÝCH POKRMOV

V našej farnosti je zvykom nechať si po skončení pôstneho obdobia požehnať veľkonočné jedlá. 
Vzhľadom na opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy coronavírusom, spoločné 

žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, 
ktorú vykoná otec alebo matka:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen
Pane Ježišu, po svojom vzkriesení si sa zjavil svojim učeníkom a jedol si s nimi. Aj nás 
pozývaš k svojmu stolu na sviatostnú hostinu. Prosíme ťa, daj, nech sú nám aj tieto po-
krmy znamením tvojho + požehnania a tvojej lásky. 

Prijmi pozvanie do našich domovov. Zostávaj s nami a daj, nech stále pociťujeme tvoju 
prítomnosť a tvoje požehnanie.

Posilňuj v našich domovoch vzájomnú lásku, ktorá pramení z tvojho veľkonočného 
víťazstva nad smrťou, zlom a hriechom.

Priveď nás všetkých na nebeskú hostinu, kde žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen

+ urobiť znamenie kríža nad pokrmom.


