JEDEN Z NÁS / 25. Marec Deň počatého dieťaťa
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Pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá
dobrovoľný príspevok 0,10 €

24. marec 2013 - 13/2013

KVETNÁ NEDEĽA
25. marec - Cieľom celoslovenskej kampane je šíriť úctu ku každému počatému nenarodenému dieťaťu. Symbolom kampane je biela stužka – symbol rešpektovania práva
na život od počatia. Jej nosením navonok vyjadrujeme úctu k životu. www.25marec.sk
JEDEN Z NÁS - je iniciatíva európskych politikov ktorá vznikla v Bruseli v marci
2012. Je protestom proti tomu, aby sa európske finančné prostriedky určené na výskum
zneužívali na pokusy na embryonálnych kmeňových bunkách. Iniciatívu podporili aj
slovenskí europoslanci MUDR. Anna Záborská a MUDr. Miroslav Mikolášik, pripojilo
sa viac ako 30 mimovládnych organizácií z 18 krajín Európskej únie. Zo Slovenska je to
Donum vitae a Fórum života.

Prvá Kvetná nedeľa v Jeruzaleme bola pre mnohých veľkým dňom. Nielen učeníci, ale celý dav,
ktorý vítal Ježiša s ratolesťami v rukách a radostným volaním, veril, že Ježiš je ich Mesiáš a celá
táto slávnosť je zaiste znakom začiatku jeho vlády.

Podporiť túto iniciatívu môže každý dospelý svojim podpisom s uvedením osobných
údajov na tlačive, alebo cez internet na stránke www. forumzivota.sk kliknutím na baner
Jeden z nás.
zdroj: Spravodajca o.z. Fórum života
Divadlo exTEATRO z Ľubice Vás pozýva
na predstavenie INRI - ide o predstavenie
na motívy známych biblických udalostí
Veľkej noci, ktoré sú však spracované veľmi príťažlivou, modernou formou scénickej meditácie.
Spoločenský dom Cultus Ľubica:
23. 3. o 19:00 (premiéra)
24. 3. o 19:00
29. 3. o 19:00
31. 3. o 19:00
MsKS Kežmarok:
Vstup je bezplatny, ale z dôvodu obmedzenej
05. 4. o 19:00
kapacity sály si vyzdvihnite vsupekny v paSpišská Kapitula:
piernictve u p. Lazaráka, Vrbovská 12, Ľubica,
18. 5. o 9:30 a 15:30
tel:0903 627 630
Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada:
Peter Petrek O2: 0905 694 717, Karol Križian O2: 0904 985 308, Michal Holík O2:0918 819 445,

www.rkfarnost.spisskabela.sk

Oslavu Ježiša ako kráľa sprevádzalo očakávanie, že je už len otázkou času, kedy
zaznejú trúbky volajúce židovský národ
do zbrane, aby zvíťazili nad Rímom a svetom. Toto očakávanie ako aj oslavu vyvolal spôsob, akým Ježiš Kristus vstúpil do
Jeruzalema.
Pre niekoho sa možno zdá čudné, že si Ježiš Kristus pre túto chvíľu vybral osliatko,
aby na ňom vstúpil do mesta. Boh však
nič nerobí bez toho, aby to nemalo význam. Niekto môže povedať, že toto jednoduché zviera hovorí o Ježišovej pokore
a je to pravda. Ale Ježiš Kristus si vybral
toto zviera z iných dvoch dôležitých dôvodov.
Prvým dôvodom je naplnenie proroctva
o Mesiášovi. Evanjelisti Matúš a Ján, keď

opisujú scénu triumfálneho vstupu do Jeruzalema, citujú proroka Zachariáša:
„Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra
Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza,
spravodlivý je a prináša spásu, ponížený
je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice“ (Zach 9, 9). Tieto prorokove
slová nám objasňujú, prečo si Spasiteľ vybral osliatko pre svoj vstup do Jeruzalema. Bolo to znamenie, ktoré nebolo potrebné ľuďom vysvetľovať. Všetci chápali,
že ide o naplnenie proroctva o Mesiášovi.
Druhý dôvod je tiež dôležitý. Vo vojnových časoch králi jazdili na žrebcoch, ale
v čase mieru používali osliatko ako symbol pokoja, ktorý vládne v krajine. Prorok
Zachariáš hovorí: „tvoj kráľ ti prichádza,
spravodlivý je a prináša spásu, ponížený
je a nesie sa na oslovi“. Ježiš Kristus naplnením tohto proroctva sa bez slov vyhlasuje za kráľa, ktorý však prichádza nie aby
bojoval, ale aby nastolil mier a pokoj.
Z tohto pohľadu nie je ťažké pochopiť radosť davu, ktorý kričal „HOSANNA“.
Mali pred sebou zreteľné naplnenie proroctva o príchode Mesiáša. Ignorovali
však znamenie, že prichádza ako Princ
pokoja. Predstava, že Mesiáš nastúpi na
trón ako nejaký pozemský vládca a zúčtuje s nepriateľmi židovského národa, bola
veľmi zakorenená v mysli ľudí, preto neboli schopní toto naplnenie proroctva
pochopiť v jeho správnom význame.

pokračovanie na strane 2.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: Z krstu Veroniky Šoltýsovej 20€, Bohu známa 50€.
Pán Boh zaplať.
2. Na Kvetnú nedeľu budeme svätiť ratolesti pri všetkých sv. omšiach.
3. O pomoc pri upratovaní kostola na Veľkú noc dňa 25.3.2013 t.j. v pondelok
o 8:00 hod. prosíme veriacich z ulice Novomeského.
4. Chorých pred sviatkami a zároveň pred prvým piatkom navštívime v stredu
27.3.2013. Adresy môžete nahlásiť na farskom úrade alebo v sakristii.
5. Vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Podľa Kódexu
kánonického práva (Kán. 1252) – „Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili
štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho
roka života.“
6. Na Veľký piatok bude krížová cesta cez mesto. Začiatok o 10.00 hod. vo farskom
kostole. V prípade nepriaznivého počasia bude krížová cesta v kostole.
7. Veľkonočné pokrmy budeme svätiť 15 min po skončení obradov na Bielu sobotu vo
všetkých kostoloch našej farnosti. Vo farskom kostole aj v nedeľu ráno o 6.30hod.
8. V noci z 30. na 31. marca sa mení čas. Hodiny posúvame o 1 hodinu dopredu!!!
(o 2. hod. na 3. hodinu)
9. Oznamujeme veriacim, ktorí majú záujem o dopravu na sviatok Božieho milosrdenstva do Krakova, že je zabezpečený autobus. Odchod 7.apríla 2013 t.j. v nedeľu
o 6.00 hod ráno z parkoviska od obchodného domu. Cestovný lístok si záujemci môžu
zakúpiť v sakristií. Príspevok na dopravu je 12,-Eur.
10. V spolupráci s KJS organizujeme aj púť na sviatok Božieho milosrdenstva do
Smižian. Odchod autobusu z parkoviska od OD Jednota 7.4.2013 o 7.30 hod. Lístky do
autobusu si môžete zakúpiť v sákristii vo farskom kostole.

LITURGICKÝ PREHĽAD
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Dnešná Kvetná nedeľa sa tak pre nás stáva výzvou, aby sme sa chránili vnášaním
vlastných predstáv do svojho duchovného života. Božie zmýšľanie nie je ľudským zmýšľaním. Postoj k Svätému písmu musí pokorným hľadaním tohto
Božieho zmýšľania. Nemusí to byť vždy
jednoduché, pretože nás to neraz núti
vzdať sa svojich predstáv, ktoré vyrástli z
nedokonalého poznania alebo jednoducho z našich pozemských túžob.
Raniero Cantalamessa to pekne vysvetľuje slovami: „Sú roviny a aspekty skutočnosti, ktoré nemožno zbadať voľným okom,
ale len s pomocou infračervených alebo ultrafialových paprskov. S použitím satelitov
sa robia infračervenými paprskami foto-

spracoval Jaro
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VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

K-Kolónia

╬ krížová cesta

Rch-Ranné chvály

17:30

S-svätenie jedál V-Vešpery

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Miroslav Mitura, syn Jána a Márie r. Kovalčíkovej, býv. v Podolinci
a Dominika Galliková, dcéra Albina a Márie r. Britaňákovej, býv. v Sp. Belej.

grafie celých oblastí zeme. Ako inak vyzerajú! Fotografovaním špeciálnymi filmami za
osvetlenia tesne pri zemi sa môže docieliť,
že vyjde najavo i to, čo je pod tým miestom
v podzemí. Takto bola objavená poloha
starovekých miest a pochovaných civilizácií. A Cirkev má vďaka Božiemu slovu
schopnosť dať o celom živote a realite sveta
odlišný obraz, taký, aký má o ňom Boh.
Musíme neúnavne predkladať tento obraz
stále znovu pred oči ľuďom, skôr než scéna
tohto sveta pominie a než bude príliš neskoro na objavenie pravdy.“
(Raniero Cantalamessa, Chudoba, Karmelitánske nakladatelství Kostelní Vydří
1995, s. 61.)

Strážky

NE

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť tieto snúbenecké páry:

Pokračovanie z titulnej strany.

KVETNÁ NEDEĽA
28. MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE

Spišská
Belá

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

7.30 Radovan Kolodzej za zdravie
9.00 † Ružena Krišáková 1.výr.
18.30 † Ondrej, Otília, Jozef a Milan

Na úmysel kňaza

Božie pož. pre Drahoslavu
k 40.nar.

Po

† Katarína Mazureková a ost. z rod.

Ut

† Ján, Helena Kuchta a ost. z rod.

St

6.30 za zdravie a B.p. Anny a Jána
17.30 † František Mlaka (1.výr)

Št

† Sára Bočkaiová (1.výr)

Za misijné požehnanie kňaza Mariana

Božie pož. pre kňazov
Petra, Michala a Karola

Pi

obrady

obrady

obrady

So

Nedožitých 10 r. Sáry Bočkaiovej

Ne

7.30 † Anna a Štefan, † z rod. Siskovej
a Bachledovej
9.00 † Anna, Štefan a Zuzka (25r.)
18.30 † Erik Šatala

Na úmysel kňaza

Na úmysel kňaza

† Ondrej Glodžák
† Walter Alexy
† Anna Mazurková
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