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AK VYZNÁVAME JEŽIŠA SLOVOM,
ALE NAJMÄ ŽIVOTOM, PLNÍME JEHO VÔĽU.

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im 
stalo cestou a ako ho spoznali pri láma-
ní chleba.

   Kým o tom hovorili, on sám zastal 
uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ 
Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia du-
cha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo 
vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Po-
zrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Do-
tknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch ne-
má mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako 
to povedal, ukázal im ruky a nohy.
A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli 
uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu 
niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pe-
čenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Po-
tom im povedal: „Toto je to, čo som vám 
hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa mu-
sí splniť všetko, čo je o mne napísané v Moj-
žišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“
Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli 
Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že 
Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z 
mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým ná-
rodom, počnúc od Jeruzalema, hlásať poká-

nie na odpustenie hriechov. Vy ste toho 
svedkami“

(Lk 24, 35 – 48).

Emauzskí učeníci po stretnutí s Ježišom od-
chádzajú do Jeruzalema, aby apoštolom a 
tým, čo boli s nimi, porozprávali, že videli 
Pána na vlastné oči. Práve v momente, keď 
im vykladajú svoj zážitok, prichádza zmŕt-
vychvstalý Ježiš k zhromaždeným a zjavuje 
sa im. Oni sa naľakali a báli sa ho, ale on pri-
chádza k nim, vyháňa z ich sŕdc strach a na-
pĺňa ich radosťou. Ježiš prišiel k svojim uče-
níkom pred dvetisíc rokmi a prichádza k 
nim neustále, lebo prichádza aj dnes a aj my 
sme jeho učeníci. Vždy, keď sa rozprávame 
s niekým o tom, čo Pán vykonal v našom 
živote, prichádza tam i sám Ježiš. Určite 
sme veľa ráz zažili v duchovnom rozhovore 
– či už s kňazom, alebo s priateľmi –, to, ako 
sa naše vnútro napĺňa radosťou a pokojom. 
Odišli sme iní, lepší. Povzbudili sme nieko-
ho, alebo on/ona nás a povedali sme si v 
duchu: „Áno, kráčam správnym smerom.“

Zamyslenia+
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LITURGICKÝ PREHĽAD (19.4.– 25.4.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

19. 4. 

Pondelok po  
3. veľkonočnej nedeli 

Féria 
Votívna omša o sv. Jozefovi 

Spišská Belá 
6:30 † František a František (úmysel z 4.4.) 

18:30 † Júlia 

Krížová Ves 17:30 na úmysel ordinára  

UT 

20. 4. 

Utorok po  
3. veľkonočnej nedeli 

Féria 

Spišská Belá 
6:30 ž. Oľga a Marián Semenďak 

18:30 † Ján a Helena 

Strážky 17:00 na úmysel ordinára 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 

ST 

21. 4. 

Sv. Anzelma,  
biskupa a učiteľa Cirkvi 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 ž. Mária Ščigulinská s rod. 

18:30 † Milan a Slavo 

Krížová Ves 17:30 na úmysel ordinára 

ŠT 
22. 4. 

Štvrtok po  
3. veľkonočnej nedeli 

Féria 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel ordinára 

18:30 † Helena, Vincent, Dušan 

Strážky 17:00 † Anna  

PIA 

23. 4. 

Sv. Vojtecha, 
biskupa a mučeníka 

Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 † Anna, Andrej, Zuzana, Štefan 

18:30 † Jozef, Angela, Ján a Margita 

Krížová Ves 17:30 † Michal, Mária, Štefan, Mária 

SO 

24. 4. 

Sv. Juraja,  
mučeníka 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 ž. rod. Grünvalská  

18:30 ž. Juraj s rod. 

Strážky 17:00 na úmysel ordinára 

NE 

25. 4. 

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

 
NEDEĽA DOBRÉHO 

PASTIERA 

Spišská Belá 

7:30 ž. Eduard 

9:00 † Anna a Jozef Vdovjak 

10:30 na úmysel ordinára 

16:00 na úmysel ordinára 

18:30 † František 

Strážky 9:00 † Božena, Štefan, Mária, Štefan 

Krížová Ves 

8:00 na úmysel ordinára 

10:00 za veriacich 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Od pondelka 19. apríla 2021 sú opäť povolené verejné bohoslužby. Počet účastní-
kov nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre 
účastníkov bohoslužieb. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v 
sprievode dospelej osoby. Aj naďalej ostávajú v platnosti predchádzajúce opatrenia (pre-
kryté horné dýchacie cesty, dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola, obrad pokoja bez podá-
vania rúk, sv. prijímanie na ruku). Veriaci sú aj naďalej - kvôli limitovanej účasti - oslobo-
dení od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách.
2. Dnešnou nedeľou sa začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania. 
3. Na Štvrtú veľkonočnú nedeľu - Nedeľu Dobrého pastiera bude zbierka na kňazský seminár. 
4. 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.

SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.
2. V pondelok (19.4.) budeme sláviť votívnu omšu o sv. Jozefovi. 
3. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať od pondelka do soboty pol hodiny pred kaž-
dou sv. omšou.
4. O upratovanie farského kostola v piatok 23.4.2021 po večernej sv. omši prosíme 
skupinu č. 31:
ul. Družstevná č. 9: Bieliková, Lenkavská; ul. Družstevná č. 13: Svocáková, Rezničáková, 
Konkolová; 
ul. Družstevná č. 25: Kniesznerová.
5. Darovali: novomanželia Adam a Miroslava 100€, na rekonštrukciu kostola v Spišskej 
Belej Bohuznámi darcovia 400€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

STRÁŽKY
1. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať pol hodiny pred sv. omšou. 
2. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 24.04.2021, prosíme tieto ženy: 
Gitka Tyborová a Gabriela Kovalčíková. 

KRÍŽOVÁ VES
1. Vzhľadom na aktuálne opatrenia je maximálny počet účastníkov bohoslužieb v 
kostole v Krížovej Vsi limitovaný na 16 osôb. Kostol sa bude otvárať pol hodiny pred 
sv. omšou. Spoločná modlitba posvätného ruženca nebude. 
2. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať pol hodiny pred sv. omšou.
3. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 24.04.2021, prosíme tieto ženy: 
Anna Geletková, č.d. 230, Anna Kubovová, č.d. 140, Helena Kaľavská, č.d. 145. Prosíme ženy, 
ktoré upratujú, aby po každej sv. omši prišli vydenzifikovať lavice a kľučky na dverách kostola. 
4. Darovali: z krstu Henryho Geletku 50€. Úprimné Pán Boh zaplať!

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

Patrik Kaňuk, syn rodičov Jána a Danky r. Dulákovej, bývajúci v Spišskej Belej a 
Mária Majerčáková, dcéra rodičov Ondreja a Márie r. Budzákovej, bývajúca v Lendaku

ohlasujú sa po prvýkrát


