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MARIÁNSKY MESIAC MÁJ

Mesiac máj je oddávna mesiacom 
Panny Márie. Iniciátorom ma-
riánskeho mesiaca máj v mo-

dernom chápaní, čiže s pobožnosťami na 
každý deň, bol jezuita Dionisi svojím 
dielom Mese di Maria vytlačenom vo 
Verone r. 1725. Pápeži, napríklad Pius 
VII., Gregor XVI. a Pius IX. obdarúvali 
májové pobožnosti odpustkami. Pobož-
nosti v mesiaci máj odporúčali vo svo-
jich dokumentoch najmä pápeži Lev XI-
II. a Pius XII. Pápež sv. Pavol VI. 30. 

apríla 1965 vydal encykliku Mense Ma-
io, v ktorej povzbudzuje veriaci ľud k 
týmto pobožnostiam, aby ich obetovali 
za šťastné zakončenie koncilových usta-
novení a za pokoj vo svete, keďže bol v 
týchto rokoch ohrozený mier.
Pápež Pavol VI. v encyklike Mense Maio 
povzbudzuje takto: „Keď nadchádza 
mesiac máj, ktorý nábožnosť veriacich 
už oddávna zvykla venovať Bohoro-
dičke Márií, naša duša jasá pri myš-
lienke na predstavenie viery a lásky, 
ktoré bude čoskoro vo všetkých čas-
tiach sveta konané na počesť Kráľov-
nej neba. Veď je to mesiac, v ktorom v 
chrámoch i v príbytkoch stúpa zo sŕdc 
kresťanov k Bohorodičke Márií veľmi 
vrúcny a nežný hold modlitby a úcty. 
A je to mesiac, keď nám od trónu našej 
Matky prúdia v plnosti dary Božieho 
milosrdenstva.
Máme teda veľ kú radosť a útechu z 
tohto nábožného zvyku spojeného s 
mesiacom máj, ktorý je pre preblaho-
slavenú Pannu taký čestný a pre kres-
ťanský ľud taký bohatý na duchovné 
ovocie. Veď Mária je vždy cestou, kto-
rá vedie ku Kristovi. Každé stretnutie 
s Máriou nemôže nebyť stretnutím s 
Kristom. A čo iné znamená, že sa trva-
le uchyľujeme k Márií, než to, že hľa-
dáme v jej náručí, totiž v samej Panne, 
skrze ňu a s ňou Krista, nášho Spasite-
ľa, ku ktorému sa ľudia v úzkostiach a 
v nebezpečenstvách tohto sveta musia 
uchyľovať a voči ktorému stále cítia 
potrebu obracať sa ako k prístavu 

pokračovanie z titulnej strany

pokračovanie na zadnej strane

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som 
pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 
On každú ratolesť, ktorá na mne  

       neprináša ovocie, odrezáva, a každú, kto-
rá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac 
ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som 
vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. 
Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama 
od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak 
neostanete vo mne.
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo 
mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo 
bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von 
ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, 
hodia ich do ohňa a zhoria.
Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo 
vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa 
ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

Jn 15, 1-8

Človek je veľmi zaujímavý tvor. Tak ako auto 
potrebuje benzín na to aby jazdilo, aj my ľu-

dia potrebujeme takéto palivo. Veľa krát som 
sa presvedčila, že toto "palivo" je láska. Lás-
ka, hej. Boli sme stvorení z lásku a pre lásku. 
:) 
Pred mojimi vlastnými očami sa veľa veria-
cich a ešte viac neveriacich ľudí priam rozto-
pilo, keď pocítili pravú lásku, pocit, že sa o 
nich niekto zaujímal, že boli vypočutí po ro-
koch. Videla som veľa ľudí sa zmeniť k lep-
šiemu, iba preto, že dostali znova toto "pali-
vo". Je to naozaj naša pohonná tekutina.
"Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa 
ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." 
Našimi žilami by malo prúdiť Kristovo uče-
nie, čerpajme z jeho lásky. Tak veľa ľudí po-
trebuje nás kresťanov, potrebujú počuť, že sú 
milovaní. Dnešný svet bez Boha nás naozaj 
veľmi potrebuje. Potrebujú zažiť lásku v 
akejkoľvek forme, aby začali znova žiť, aby 
začali kvitnúť a tiež prinášať ovocie. 
Bože, použi moje ruky, použi ma celého/ce-
lú, aby som bol/bola svedkom svetu o Tvo-
jej nekonečnej láske.

Zamyslenia+

JA SOM PRAVÝ VINIČ 
A MÔJ OTEC JE VINOHRADNÍK.

spásy a k nadprirodzenému zdroju ži-
vota?! Práve preto, že mesiac máj pri-
náša túto silnú výzvu na horlivejšiu a 
dôvernejšiu modlitbu a že naše prosby 
nachádzajú ľahší prístup k milosrdné-
mu srdcu Panny Márie, bolo obľúbe-
ným zvykom našich predchodcov voliť 
tento mesiac zasvätený Bohorodičke 
Márií na povzbudenie kresťanského ľu-
du na verejné modlitby, kedykoľvek to 
vyžadovali potreby Cirkvi alebo keď na 
ľudské spoločenstvo doliehalo nejaké 
vážne nebezpečenstvo...“ (sv. Pavol VI., 
encyklika Mense Maio, 2O. apríl 1965)
„Počas mesiaca máj, ktorý vo veľkej časti 
pripadá na obdobie päťdesiatich veľ ko-
nočných dní, sa nábožné cvičenia majú 

niesť vo svetle účasti Panny Márie na veľ-
konočnom tajomstve (porov. Jn 19, 25-
27) a na turíčnej udalosti (porov. SK 1, 
14), ktorá otvára cestu Cirkvi, cestu, kto-
rú ona, keď sa stala účastnou novosti 
Vzkrieseného, prekonáva pod vedením 
Ducha Svätého. A keďže tých „päťdesiat 
dní“ je práve čas slávenia a prípravy svia-
tosti kresťanskej iniciácie, náboženské 
cvičenia mesiaca mája budú môcť užitoč-
ne dať vyniknúť úlohe, ktorú Panna Má-
ria, oslávená v nebi, plní na zemi „tu a te-
raz“ pri slávení sviatosti krstu, birmovania, 
Eucharistie“ 

(Direktórium o ľudovej zbožnosti a li-
turgií, 191).
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LITURGICKÝ PREHĽAD (3.5.– 9.5.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

3. 5. 

Sv. Filipa a Jakuba, 
apoštolov 

Sviatok 

Spišská Belá 
6:30 ž. Milan 

18:30 † Soňa a Ján 

Krížová Ves 17:30 † Katarína, Anna, Michal 

UT 

4. 5. 

Sv. Florián, mučeník 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel ordinára 

18:30 † Júlia s rod. 

Strážky 17:00 † Peter, Žofia, Silvia 

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 

ST 

5. 5. 

Streda po  
5. veľkonočnej nedeli 

Féria 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel ordinára 

18:30 † Vojtech, Gabriela, Ondrej, Mária 

Krížová Ves 17:30 † Jakub, Helena, František, Zuzana 

ŠT 
6. 5. 

Štvrtok po  
5. veľkonočnej nedeli 

Féria 

Spišská Belá 
6:30 † Michal 

18:30 † Viktor, Fedor, Ema, Ján 

Strážky 17:00 na úmysel ordinára 

PIA 

7. 5. 

Piatok po  
5. veľkonočnej nedeli 

Féria 

PRVÝ PIATOK V MESIACI 

Spišská Belá 
6:30 † Margita, Žofia, Ján (Grünvalský) 

18:30 ž. Ján Svocák s rodinou 

Strážky 17:00 † František, Valent, Ján, Mária 

Krížová Ves 17:30 ž. Lýdia a Anton 

SO 

8. 5. 

Sobota po  
5. veľkonočnej nedeli 

Féria 

Spišská Belá 
6:30 

† František, Anna, Zuzana, Anna 
(Grünvalský) 

18:30 † Veronika, Alžbeta a Marián 

Strážky 17:00 na úmysel ordinára 

Krížová Ves 18:00 sv. omša v pastoračnom centre 

NE 

9. 5. 

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

Spišská Belá 

7:30 ž. Štefan (75 rokov) 

9:00 † Valent a Mária 

10:30 za veriacich 

16:00 ž. Andrea 

18:30 † Oľga 

Strážky 9:00 ž. Andrej, Ján a František s rod. 

Krížová Ves 

8:00 na úmysel ordinára 

10:00 † Michal, Andrej, Ida 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
Stretnutie birmovancov bude v sobotu (8.5.) v sále farského úradu o 10:00 pre žiakov zo Základ-
nej školy Jozefa Maximiliána Petzvala a o 11:00 pre žiakov zo Základnej školy Milana Rastislava Šte-
fánika a starších.
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude eucharistická  a májová pobožnosť. 
2. Májové pobožnosti budú počas týždňa pred večernou sv. omšou o 18:10, v sobotu po rannej sv. 
omši v nedeľu pri popoludňajšej pobožnosti o 15:00.
3. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiac. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo farskom kosto-
le vždy pol hodiny pred sv. omšou, okrem toho vo štvrtok a piatok dopoludnia od 10:00 do 12:00 a 
popoludní od 15:00.  Ku chorým pôjdeme tak ako zvyčajne.
4. Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí budú v stredu (5.5.) po večernej sv. omši pre rodičov 
detí zo Základnej školy Milana Rastislava Štefánika a vo štvrtok (6.5.) po večernej sv. omši pre rodi-
čov detí zo Základnej školy Jozefa Maximiliána Petzvala. Stretnutia budú vo farskom kostole.
5. O upratovanie farského kostola v piatok 7.5.2021 po večernej sv. omši prosíme skupinu č. 1: 
ul. Krátka:  Neupaverová  č.16, Vaverčáková č.7, Fudalyová č.8, Čarnogurská č. 8, Slodičáková č.23, 
Kušionová č. 26; ul. Nová: Kalaziová č.57, Vnenčáková č. 5.
6. Darovali: z krstu Emy Valčuhovej 20€,  na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámi dar-
covia 630€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Májové pobožnosti budú počas týždňa pred večernou sv. omšou o 16:40, v nedeľu pri popoludňaj-
šej pobožnosti o 14:00.
2. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiac. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo štvrtok od 
16:30 do sv. omše. Ku chorým pôjdeme v piatok ráno.
3.  O pomoc pri  upratovaní kostola v sobotu 8.5.2021, prosíme tieto ženy: 
Anna Miturová a Žofia Dobešová. 
KRÍŽOVÁ VES
1. Májové pobožnosti budú počas týždňa pred večernou sv. omšou o 17:10, v nedeľu pri popolud-
ňajšej pobožnosti 14:00.
Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v stredu od 16:30 
do sv. omše. Ku chorým pôjdeme vo štvrtok dopoludnia. 
2. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v piatok (7.5.) po večernej sv. omši. 
3.  O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 8.5.2021, prosíme tieto ženy: 
Lucia Šatalová, č.d. 242, Viera Ferenčáková, č.d. 3, Helena Pavličková, č.d. 4.
4. Darovali: na kostol Bohuznáma 20€. 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 tretíkrát

Richard Lenkavský, syn rodičov Alojza a Anny r. Vnenčákovej, bývajúci v Spišskej Belej a 
Denisa Brežinová, dcéra rodičov Jozefa a Anny r. Štefaňákovej, bývajúca v Slovenskej Vsi

ohlasujú sa po prvýkrát

Lukáš Danko, syn rodičov Miroslava a Vlasty r. Andrášovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Simona Báleková, dcéra rodičov Štefana a Zdenky r. Hajurkovej, bývajúca v Kvačanoch

ohlasujú sa po prvýkrát

Nikolas Horváth, syn rodičov Jána a Amálie r. Hangurbadžovej, bývajúci v Krížovej Vsi a
Dominika Hangurbadžová, dcéra rodičov Adama a Kataríny r. Mirgovej, bývajúca v Rakúsoch

ohlasujú sa po prvýkrát


