
sa niekoho opýtaš, ako sa má, väčšinou do-
tyčný rozvinie odpoveď a hovorí o tom, čo 
robil či robí, ako sa mu v tom darí či nedarí. 
Tak sa mi srdci rodí myšlienka, že keď sa ma 
to najbližšie niekto opýta, budem hovoriť o 
tom, ako sa má Ježiš vo mne. Veď som v ňom 
ponorený, zakorenený, na ňom postavený... 
Možno si sám polož otázku: Ako sa má Boh 
v mojom srdci? Ako žijem večný život, ktorý 
mám od krstu? A rob pokojne všetko to, čo 
predtým – staraj sa o deti či vnúčatá, o zá-

hradu, o nákupy, o chorého manžela, pracuj 
v zamestnaní, len nezabudni, že to všetko je 
súčasťou večného života.
Si Božie dieťa. Boží Duch ťa sprevádza, či 
chceš alebo nechceš. Ak vedome prijmeš je-
ho sprevádzanie, bude sa ti žiť ľahšie. Možno 
sa okolnosti vôbec nezmenia, dokonca sa 
tvoja situácia navonok aj zhorší, ale vo vnút-
ri budeš mať Boží pokoj. A ten budeš dávať 
ľuďom okolo seba na všeobecný úžitok. 
Over si to.

zdroj: www.dcza.sk
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ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO:
VŠEOBECNÝ ÚŽITOK

Nik nemôže povedať: ‚ Ježiš je 
Pán,‘ iba ak v Duchu Sväto. 
(1 Kor 12, 3b).

Keď na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 
spievame responzórium: „Pane, zošli 
svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme,“ 
tento rok asi osobitne myslíme na korona-
vírus a všetko, čo je s tým spojené. A je to 
správne, veď potrebujeme, aby všetky roz-
hodnutia zodpovedných – v spoločnosti i v 
Cirkvi – boli múdre, vedené Duchom, 
uskutočňované pre náš časný i večný život.

Musíme si však pritom uvedomiť, že Boží 
Duch nepôsobí ako automat: my zavoláme 
a on koná. Všimni si dnešné prvé čítanie – 
keď Duch Svätý zostúpil na apoštolov, išli 
do ulíc a ohlasovali veľké Božie skutky. Ak 
chceme, aby Boží Duch konal aj dnes, tak 
sa to nestane, ak budeme sedieť pri televí-
zoroch alebo hoci aj v kostole. Sme povola-
ní vstať, vykročiť a vyjsť k ľuďom a ohlaso-
vať im veľké Božie skutky. Ak treba, aj 
slovom.
Svätý Pavol v Liste Rimanom zvlášť v 12. 
kapitole zdôrazňuje, že dary Ducha sú nám 
dané pre všeobecný úžitok (pozri v. 7). Nie 
pre našu osobnú potechu či radosť, ale pre 
službu svetu, v ktorom žijeme. Presnejšie 
pre službu ľuďom, s ktorými žijeme a stretá-
vame sa. Nejde len o bežnú starostlivosť na-
príklad rodičov o deti či naopak. Ide o to, 
aby všetko naše konanie bolo naplnené Bo-
žím Duchom. Napríklad večer si sadáš k te-
levízoru a bezmyšlienkovite prepínaš ovlá-
dačom z programu na program. Kladieš si 
otázku, či je to konanie plné Ducha? Alebo 
v nedeľu ráno sa ti nechce vstať a potom 
ideš na svätú omšu rýchlo autom, aby si ne-
prišiel neskoro. Myslíš, že ťa k tomu vedie 
Boží Duch? Nechcel od teba, aby si vstal 
včas a cestou do chrámu – peši – si pripra-
voval srdce na slávenie spevom hymnov, 
žalmov a duchovných piesní spolu s rodi-
nou alebo niekým, koho cestou stretneš? 
Boží Duch nás vždy vedie k záujmu o ľudí, 
o ich večný život. Ten sme dostali pri krste, 
keď sme boli ponorení – pokrstení – do Ot-
ca i Syna i Ducha Svätého. Všimni si, že keď 

pokračovanie na zadnej strane

pokračovanie z titulnej strany



2 3

LITURGICKÝ PREHĽAD (24.5.– 30.5.) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 

 

PO 

24. 5. 

Preblahoslavenej Panny 
Márie, Matky Cirkvi 

Spomienka 
SVÄTODUŠNÝ PONDELOK 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Peter Britaňák (20. výročie) 

Krížová Ves 17:30 ž. Viktória s rodinou 

UT 

25. 5. 

Sv. Bédu Ctihodného  
kňaza a učiteľa Cirkvi 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Alžbeta, Teodor, Viktória 

Strážky 17:00 ž. Vladko, Veronika, Patrik  

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 

ST 

26. 5. 

Sv. Filipa Neriho,  
kňaza 

Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Ľudmila Nemešanyová 

Krížová Ves 17:30 † Karol a Kveta a ich rodina 

ŠT 
27. 5. 

Nášho Pána Ježiša 
Krista, najvyššieho 

a večného kňaza 
Sviatok 

Spišská Belá 
6:30 na úmysel celebranta 

18:30 † Ondrej, Anna, Šimon 

Strážky 17:00 † Žofia, Mária, Ružena, Jozef 

PIA 

28. 5. 

Piatok 8. týždňa 
v Cezročnom období 

Féria 

Spišská Belá 
6:30 † Božena Šperková a Mária Soročinová 

18:30 † Anna Mareková 

Krížová Ves 17:30 † Anna Kredatusová 

SO 

29. 5. 

Sv. Pavla VI., 
pápeža 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 ž. deti s rodinami  

18:30 
† Žofia a Ondrej Bachleda, Margita 
a Ondrej Dammer 

Strážky 15:00 sobášna sv. omša 

Krížová Ves 18:00 sv. omša v pastoračnom centre 

NE 

30. 5. 
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 

Spišská Belá 

7:30 † Ondrej, Mária, Ján 

9:00 † Magdaléna a Alojz Štefaňák 

10:30 za veriacich 

16:00 na úmysel celebranta 

18:30 † Jozef, Katarína, Jaroslav 

Strážky 9:00 † Mária, Ondrej, Štefan 

Krížová Ves 

8:00 na úmysel celebranta 

10:00 † Marta a Ján Šatala 

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Dnešnou slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína sa Ce-
zročné obdobie. Od zajtra (od pondelka) sa modlíme Anjel Pána.
2. Stretnutie birmovancov bude v sobotu (29.5.) v sále farského úradu o 10:00 ZŠ J. M. Petzva-
la a o 11:00 ZŠ M. R. Štefánika.

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 ran-
nej sv. omši.
3. V tomto týždni budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiace júl, august a sep-
tember. Úmysly budeme zapisovať od pondelka do soboty po sv. omšiach v sakrestii.
4. O upratovanie farského kostola v piatok 28.5.2021 po večernej sv. omši prosíme skupinu č. 4: 
ul. Kúpeľna: Skribčáková č. 15, Halčinová č. 34, Nebusová č. 40, Kolodzejová č. 42, Fudalyová 
č. 44, Britaňáková č. 48.
5. Darovali: z pohrebu † Márie Anny Hrušovskej 100€,  z pohrebu † Samuela Ploščicu 50€. 
Bohuznámy na kostol 100€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

STRÁŽKY
1.Májové pobožnosti budú počas týždňa pred večernou sv. omšou o 16:40, v nedeľu pri po-
poludňajšej pobožnosti o 14:00.
2. V tomto týždni budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiace júl, august a sep-
tember. Úmysly budeme zapisovať po sv. omšiach v sakrestii.
3. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 29.5.2021, prosíme tieto ženy:
Viera Pienčáková a Mária Pienčáková.
4. Darovali: z pohrebu † Miroslava Slivu 100€. Úprimné Pán Boh zaplať!

KRÍŽOVÁ VES
1. Májové pobožnosti budú počas týždňa pred večernou sv. omšou o 17:10, v nedeľu pri po-
poludňajšej pobožnosti 14:00.
2. V tomto týždni budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiace júl, august a sep-
tember. Úmysly budeme zapisovať po sv. omšiach v sakrestii.
3. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 29.5.2021, prosíme tieto ženy:
Agáta Fedorová, č.d. 15, Mária Vengliková, č.d. 16, Denisa Vengliková, č.d. 17. P
4. Darovali: Bohuznáma na kostol 100€. Úprimné Pán Boh zaplať!

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

Martin Matiaš, syn rodičov † Vincenta a Jarmily r. Potočnej, bývajúci v Spišskej Belej a
Monika Pištejová, dcéra rodičov Milana a Anny r. Choborovej, bývajúca v Hromoši

ohlasujú sa po druhýkrát

Marek Repel, syn rodičov Jozefa a Adriany r. Taratutovej, bývajúci v Ľubici a 
Anna Mazureková, dcéra rodičov Antona a Viery r. Žmijovskej, bývajúca v Strážkach

ohlasujú sa po tretíkrát 


