Farský úrad v Sp. Belej v spolupráci s Katolíckou Jednotou Slovenska a v spolupráci s CK Tartour
Vás pozýva

NA PÚŤ PO STOPÁCH NAŠICH VIEROZVESTOV SV. CYRILA A METODA

Cena zájazdu: 202 €

Rím - Velehrad - Nitra
Termín: 10.10.- 14.10.2013

PROGRAM:
1. DEŇ: Odchod zo Spišskej Belej o 15.00 hod., nočný prejazd s pravidelnými prestávkami cez
Rakúsko do Talianska
2. DEŇ: Na obed príchod do Ríma, Koloseum , Lateránska bazilika, Sväté schody, Bazilika sv.
Klimenta ( hrob sv. Cyrila), príchod na ubytovanie večer, nocľah.
3. DEŇ: Doobeda návšteva chrámu Santa Maria Maggiore ( chrám Panny Márie Snežnej - pre Slovákov je to obzvlášť významná svätyňa – tu sa slúžila prvý krát sv. omša staroslovienskom jazyku
– jazyk našich predkov), kostol sv. Praxady - chrám stojí na mieste, kde solúnski bratia žili v čase
návštevy Ríma , metrom presun do Vatikánu, prehliadka chrámu sv. Petra, dokončenie prehliadky
Ríma, nočný prejazd v autobuse.
4. DEŇ: Na obed príchod na Velehrad - najpamätnejšie a duchovné miesto Moravy. Pútnické miesto
je spojené s pôsobením slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Prehliadka pútnického areálu srdcom, ktorého je Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda. , nocľah na ceste do
Nitry.
5. DEŇ: Doobeda návšteva Nitry - jedno z najvýznamnejších centier Veľkej Moravy, veľkomoravské knieža Rastislav pozval na územie Veľkej Moravy bratov Konštantína a Metoda z Byzantskej ríše,
z oblasti Solúna, ktorí prichádzajú v roku 863. Konštantín vytvoril nové písmo – hlaholiku, . Spolu s
Metodom vytvorili staroslovienčinu – najstarší slovanský jazyk na základe macedónskeho nárečia.
Do tohto jazyka Konštantín prekladal potrebné bohoslužobné knihy Návšteva historickej časti
mesta na hradnom vrchu - biskupský palác, hradná kaplnka, katedrála.. ( V Nitre sa nachádza prvý
známy kresťanský kostol strednej a východnej Európy, ktorý bol postavený v roku 828).
CELKOVÁ CENA 202€ ZAHŔŇA:
dopravu, sprievodca, kňaz, 2 ubytovanie, 2 x raňajky, DPH, poistenie insolventnosti, povolenie
vjazdu do širšieho okruhu Ríma,
Príplatok v prípade záujmu:
komplexné poistenie: 8,50 €
PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE V KANCELÁRII FARSKÉHO ÚRADU V SP. BELEJ,
HVIEZDOSLAVOVA 27, TEL.: 052-4581386, 0905 694 717, ALEBO V SAKRISTII
V KOSTOLOCH CELEJ NAŠEJ FARNOSTI.
Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada: Jaroslav Bachleda, Peter Petrek O2: 0905 694 717,
Karol Križian O2: 0904 985 308, Michal Holík O2:0918 819 445,

www.rkfarnost.spisskabela.sk

Farská

Cezročné obdobie

Rodina

Pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá
dobrovoľný príspevok 0,10 €

21.júl 2013 - 30/2013

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE R13
Od 26. do 28. júla 2013 v Ružomberku.

Národné stretnutie mládeže R13 prebieha
v duchu Svetových dní mládeže, keďže predstavuje alternatívu pre tých, ktorí nepocestujú do Ria de Janeira.
Pre koho je určené?
Pre tých, ktorí chcú zažiť atmosféru Svetových dní mládeže, ale pre finančné či iné dôvody nemôžu cestovať do Ria de Janeira. Pre
tých, ktorí chcú počuť slová Svätého Otca
adresované mladým na celom svete, ale nebaví ich nečinne a sám sedieť pred telkou.
Pre tých, ktorí chcú prežiť nezabudnuteľné
leto, ale stále nevedia, pre ktorú z bohatých
ponúk sa majú rozhodnúť. Pre tých, ktorí si
chcú nájsť priateľov na celý život, ale boja sa,
či ich prijímu takých akých sú. Pre tých, ktorí
chcú objaviť aktuálnosť a hĺbku posolstva sv.
Cyrila a Metoda, ale nevedia ako na to.
Program
Program bude veľmi pestry a bohatý, každý si
v ňom nájde niečo zaujímavé. Čaká ťa na
ňom kopec zážitkov, bohatý duchovný aj kultúrny program, zoznámiš sa s brazílskou kultúrou a stretneš sa s mladými z celého Slovenska i zo zahraničia. Ale predovšetkým,
stretneš sa s Bohom, ktorý ťa pozýva, aby si
sa nebál a zatiahol na hlbinu. Podrobný
program najdeš na http://www.rio13.sk/r13
Motto
Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov (Porov. Mt 28, 19)
Viac na http://www.rio13.sk/r13

zelená

modrá

Symboly: Srdce má vyjadrovať srdce Boha a
zároveň srdce učeníka podľa vzoru oficiálneho loga SDM 2013. Ruža znázorňuje svet, pričom každý jednotlivo sme ružami v Božom
srdci. Symbol ruže zároveň pripomína Ružomberok, teda miesto, kde sa uskutoční Národné stretnutie mládeže R13. Dvojramenný
kríž symbolizuje Slovensko, našu históriu a
kultúru spojenú s príchodom sv. Cyrila a Metoda.
Farby: Zelená plocha symbolizuje slovenské
lesy a hory, ktoré charakterizujú našu krajinu.
Modrá plocha pripomína vodstvo nášho “mora”, tzn. Liptovskej mary. Obe akoby vytvárali
prírodnú náruč mestu Ružomberok.
Spojitosť s mottom SDM: Biele čiary určujúce línie ruže znázorňujú cesty vo svete. Tie sú
navzájom prepojené, čo znamená, že máme ísť
a získavať učeníkov zo všetkých národov (porov. Mt 18, 19). Biele čiary ruže sú prepojené
aj s čiarami srdca, čo nás pozýva k tomu, aby
sme hľadali nádej a spásu u Boha.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: novomanželia Bičušovci 100€ a novomanželia
Čikovskí 50€ a z pohrebu Michala Tomasa 60€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Križovej Vsi: z 50nar. Pavola Bujňáka 50€, z 70nar. Jozefa Kredatusa 50€. Pán Boh zaplať.
3. Modlitbové stretnutie III. Rádu sv. Františka bude v nedeľu 21.7.2013 o 14:00
hod vo farskom kostole.
4. Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou sv. Anny v Strážkach budeme vysluhovať v piatok v deň sviatku 26.7.2013 od 16.30 hod.
5. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 26.7. t.j. v piatok po večernej sv.
omši prosíme veriacich z ul. Družstevnej č.71. Majerčákova, č.85. Kačmarčíkova, č.64.
Marekova, č.64. Mešárova, č.66. Jurčova, č.66. Voščekova.

LITURGICKÝ PREHĽAD

NE

21.7.

PO

22.7.

UT

23.7.

ST

24.7.

ŠT

25.7.

Dominik Vošček, syn Jána a Anny r. Pajerovej, býv. v Sp. Belej
a Lucia Selveková, dcéra Dušana a Emílie r. Griglákovej, býv. v Kežmarku.

PI

26.7.

Marián Lojek, syn Františka a † Aleny r. Vdovjakovej, býv. v Sp. Belej
a Denisa Majerčáková, dcéra Stanislava a Dany r. Kačmarčíkovej, býv. v Kr. Vsi.

SO

27.7.

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Jakub Hangurbadžo, syn Gejzu a Mariany rod. Hangurbadžovej, býv. v Kr. Vsi
a Miroslava Hangurbadžová, dcéra Miroslava a Adely rod. Hangurbadžovej, býv. v Kr.Vsi

NE

Vatikán. Svätý Otec František rozhodol o udelení možnosti získania odpustkov
pre tých, čo sa priamo alebo prostredníctvom médií zúčastnia na Svetových
dňoch mládeže (SDM) od 22. – 29. júla 2013 v brazílskom Riu de Janeiro. Príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie s podpisom hlavného penitenciára kardinála Manuela Monteira de Castro bol zverejnený 9. júla vo Vatikáne.
Odpustky sa viažu na zvyčajné podmienky, ktorými sú spoveď, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysly Svätého Otca. Možno ich získať počas trvania SDM
raz denne pri účasti na duchovnom programe v Riu. Získanie úplných odpustkov
sa umožňuje aj tým, ktorí sa nebudú môcť priamo zúčastniť osláv SDM, ale budú
ich nábožne sledovať prostredníctvom médií. Napokon čiastočné odpustky podľa dekrétu môže získať každý, kto sa kedykoľvek počas trvania SDM stíši v modlitbe s prosbou o upevnenie mladých vo viere a svätosti života a pomodlí sa oficiálnu modlitbu SDM spolu so vzývaním Panny Márie z Aparecidy, patrónky
Brazílie, či iných nebeských patrónov stretnutia v Riu. Dekrét Apoštolskej penitenciárie hovorí o SDM aj s dôrazom na kontext Roku viery.
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Sv. Márie Magdalény,
spomienka
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
sviatok

Strážky

Krížová
Ves

9:00

7:45
16:30 K

18:30

17:30

18:30

Féria
Sv. Jakuba, apoštola,
sviatok
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie,
spomienka
V STRÁŽKACH ODPUST IPSA DIE
Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Večerná omša z nasl. nedele
SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
V Strážkach odpustová slávnosť sv. Anny

17:30

18:30

17:30

15:00 +
17:45 R
18:30

17:30

18:30

17:30

15:00 S
18:30

14:00 SO
15:00 SO

7:30
9:00
10:30
18:30

10:30

7:45
16:30 K

+ adorácia K - kolónia R - sv. ruženec SO - sobáš so sv. omšou S - sobášne obrady

Pavol Tomas, syn † Jozefa a Margity, r. Hakyovej, býv. v Slovenskej Vsi
a Silvia Slobodová, dcéra Jána a Márie, r. Polačekovej, býv. v Sp. Belej.

Odpustky pre SDM v brazílskom Rio de Janeiro
pri účasti i cez médiá

28.7.

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Spišská
Belá
7:30
9:00
10:30
18:30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

7.30 † Ján a Anna Štefaňák
9.00 Zdr. a BP Lukáš (18.nar.)
18.30 † Anna, Jakub a ost. z rod.

Na úmysel kňaza

B. pomoc a ochrana Panny
Márie – Roman (40r.) s rod.

Po

† Peter Mikula (40.výr) a ost. z rod.

Ut

Za zdravie a pož. Oľgy a Zuzany

St

† Michal, Katarína Kučera

Št

† Anna a ost. z rod.

Pi

Božie pož. pre Annu s rod.

So

Poďakovanie za 50 rokov života

Ne

7.30 za zdravie a pož. pána farára
Rudolfa Vetríka
9.00 Vierka a Ondrej (30r. manž.)
18.30 † František (5.výr) a ost. z rod.

† Jozef Nalepka

† z rod. Budzákovej a
† Ľudmila
Božia pomoc a zdravie pre
Annu k 60nar.
Za zdravie a Božie
požehnanie pre Danku

Na úmysel kňaza

Poďakovanie za 45r. manželstva František a Helena
Fedorových
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