Farská

Cezročné obdobie

Rodina

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

Svätý Martin z Tours, biskup

Konfederácia politických väzňov Slovenska a mesto Spišská Belá
Vás pozývajú
na pietnu spomienku na politických väzňov komunizmu a všetkých, ktorí položili
svoje životy v boji za slobodu i slobodné vierovyznanie.

17.novembra 2013 o 14.oo hod.
Mestský cintorín v Spišskej Belej – Dom smútku.
Program:

14.oo. Zádušná sv. omša v Dome smútku v Spišskej Belej
Akt kladenie kvetov k pomníku obetí zločinov komunizmu
- príhovor zástupcu KPVS
- príhovor primátora mesta Spišská Belá
- zapálenie sviečok
Preliata krv nevinných, utrpenie väzňov v gulagoch. 70 tisíc občanov Slovenska bolo
protiprávne odsúdených a väznených v čsl. väzniciach a jáchymovských uránových
baniach. S láskou a hlbokou úctou spomínajme na tých, ktorí sa zaslúžili aj o našu
slobodu.
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

10.november 2013 - 46/2013

S

v. Martin sa narodil v meste Szombathely
vo východnom Maďarsku okolo roku 316 v
pohanskej rodine. Jeho otec mal vysokú
hodnosť vo vojsku, bol tribúnom (plukovníkom). Rodičia sa presťahovali do Pavie v severnom Taliansku. Neboli síce pokrstení, ale veľmi
dbali na to, aby Martina nepokazili vojaci svojou
nemravnosťou a tvrdosťou. Malý Martin bez vedomia rodičov začal chodiť na stretnutia kate-

chumenov (tých, čo sa pripravujú na krst). Keď
mal pätnásť rokov, mal byť pokrstený. Vtedy však
cisár Konštantín vydal rozkaz, aby sa do vojska
zapojili všetci schopní synovia starých a vyslúžených vojakov. Martinovmu otcovi sa nepáčilo synovo tiché a utiahnuté správanie, a tak ho tiež
prihlásil do vojska. Martin bol zaradený do jazdeckého pluku, ktorý odchádzal do Amiens v severnej Galii (Francúzsko). Martin sa však nepokazil. Ku všetkým, aj k svojim podriadeným bol
láskavý, bol štedrý voči svojmu sluhovi, aj voči
chudobným. V meste Amiens sa odohral aj ten
známy príbeh, keď stretol pri svojej ceste na
koni žobráka, ktorý sa triasol zimou. Martin
všetko rozdal, nemal pri sebe nič, a tak mu dal
polovicu svojho plášťa. Vtedy v noci sa mu zjavil Pán Ježiš odiaty polovicou plášťa, ktorý Martin daroval žobrákovi. Hneď na druhý deň sa dal
Martin v meste pokrstiť. Bolo to roku 339, mal
vtedy asi dvadsaťtri rokov.
Po čase odišiel z vojska, utiahol sa do samoty.
Nejaký čas potom počúval biskupa sv. Hilára v
Poitiers (západná Galia) a potom odišiel za svojimi rodičmi, ktorí sa medzitým presťahovali späť
do Martinovho rodného mesta. Martinova matka sa stala tiež kresťankou. Otec neopustil pohanské zvyky až do smrti. Martin sa stal neúnavným bojovníkom proti bludu ariánov. Tí ho však
za to vyhnali z mesta. Chcel ísť za Hilárom, no
toho tiež stihol podobný osud. A tak sa nakoniec
ocitol až na malom ostrove Galinaria oproti Janovu, kde osamote žil. Začiatkom roka 360 sa Hilár
vrátil z vyhnanstva, Martin sa rozhodol ísť za
ním. Hilár ho chcel vysvätiť za kňaza, no Martin
sa necítil hodný. Usadil sa radšej v meste Piktavium v Galii, kde žil v prvom galskom kláštore
spolu s niekoľkými mužmi.
V roku 371 sa uprázdnil biskupský stolec v meste
Tours. Ľudia si žiadali, aby bol biskupom práve
Martin. On samozrejme nechcel. No násilím ho
pokračovanie na strane 2.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: z krstu Lenky Martvoňovej 20€, z pohrebu Jána
Marhefku 30€ Pán Boh zaplať.
2. V pondelok večer po sv. omši o 19.15hod pozývame do kancelárie FÚ na pracovné
stretnutie členov hospodárskej rady.
3. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 15.11.2013 t.j. v piatok večer po sv.
omši prosíme veriacich z ulice Petzvalovej: Kittanova č.23, Slodičákova č.25, Urbanova
č.26, Hangurbadžova č.38, Graindova č.36, Kailingova č.46.
4. V sobotu 16.novembra sa uskutoční volebná kapitula miestneho bratstva III. Rádu
sv. Františka. Stretnutie sa začne v kostole o 9.30 modlitbou františkánskeho ruženca
a o 10.00 sv. omšou. Program bude pokračovať v pastoračnej miestnosti na fare.
5. Pozývame všetky deti, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania Dobrej noviny, aby prišli
na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2013 t.j. v sobotu o 14,00 hod. v
spoločenskej sále na fare. Tešíme sa na vás. Vaši animátori!
6. Spoločenstvo Dávid pozýva na modlitbu chvál v sobotu 16.11.2013 večer po sv. omši o 20.00hod vo farskom kostole V Sp. Belej.
7. V nedeľu 17.11.2013 Vás pozývame na pietnu spomienku za † väzňov a všetkých ,
ktorí bojovali za slobodu. Spomienka sa začne zádušnou sv. omšou o 14.00hod na cintoríne v dome smútku v Sp. Belej.
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OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Igor Polhoš, syn Gejzu a Viery r. Badžovej, býv. v Huncovciach
a Jana Polhošová r. Gáborova, dcéra Jozefa a Zdenky r.Hangurbadžovej,
býv. v Huncovciach, pochádzajúca z Kr. Vsi.
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Pozývame vás na GODZENE tour

NE

V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sa od 11. 11. 2013 do 16.11.2013 uskutoční evanjelizačné
turné v 6 mestách so sprievodným programom GODZONE tour. Z našej farnosti ide na
túto akciu autobus v pondelok 11. 11. o 16:30 z parkoviska pred obchodným domom do
Popradu. Nahlásiť na autobus sa môžete na stránke našej farnosti. Predpokladaný návrat je
21:30. Účasť na akcii odporúčame všetkým mladým, hlavne birmovancom. Pripravený bude
kvalitný hudobno-dramatický program, ktorý mladých ľudí osloví. Originálna produkcia,
dvojhodinový program plný hudby, tanca, svedectiev, videoprojekcií, divadla, ktorý pripravuje tím takmer 150 mladých ľudí z celého Slovenska. viac na http://events.godzone.sk/

Zapojte sa do modlitby za birmovancov.

Aj tento rok vás pozývame zapojiť sa do modlitby za jedného birmovanca. Pri stĺpe kostola
nájdete lístočky s menami birmonvacov, z nich si môžete jedného vybrať a modliť sa za neho
pri príprave na sviatosť birmovania, aby Boh otvoril oči a uši jeho srdca, aby mohol osobne
spoznať Boha a vstúpiť tak do dospelosti kresťanského života. Takto sa môžeme všetci spoločne podieľať na príprave mladých našej farnosti na sviatosť birmovania.
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TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Spišská
Belá
7:30
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pokračovanie z titulnej strany
vyviedli z jeho úkrytu, ktorý mal medzi husami, ktoré ho svojím gagotom prezradili. Kvôli
tomu sa niekedy vyobrazuje s husou. 4. júla 371
bol vysvätený za biskupa. Za svoje sídlo si zvolil
miesto asi dva kilometre od mesta Tours pri rieke Loire, kde vystaval drevený kláštor. Žil tam aj
s asi osemdesiatimi učeníkmi. Nič nevlastnili,
žili veľmi skromne. Martin zriedka opúšťal samotu, ale vedel rázne zakročiť, keď bolo treba.
Keď dal cisárov brat Valens upáliť osemdesiat
katolíckych kňazov, Martin sa vybral za cisárom

Valentiniánom, aby ho napomenul. Valentinián
si ho potom často volal ako poradcu na svoj
dvor. Martin mal veľa zásluh aj na obrátení
mnohých pohanov, ktorých bolo v okolí Tours
veľmi veľa. Po zvyšok svojho života zostal
skromným, poníženým, spával na holej zemi.
Zomrel 8.novembra 397. Jeho telo pochovali
11.novembra na cintoríne za mestom Tours.
Na tom mieste teraz stojí veľký chrám, ktorý je
mu zasvätený.
zdroj: zivotopisysvatych
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+ adorácia K - Kolónia R - sv. ruženec C - sv.omša na cintoríne

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

7.30 † František a ost. z rod.
9.00 Ervín (70.r.), Katarína, Alžbeta
(obidve 65r. )
18.30 za zdr.a B.p.Moniky Krajčoviechovej

František 75.nar. zdr. a B.p.

Na úmysel kňaza

Po

Elena 80.nar.

Ut

† Jozef, Mária Zoričak

St

6.30 Dušan a Daniela 25.výr. sobáša
17.30 † Stanislav Skripčak

Št

† Anna Gancarčíková 20.výr.

† František Modla

Pi

18.30 † Štefania 5.výr., † Ján

† Jozef, Janka

So

† Stanislav Brezňak

Ne

7.30 † Ján, Ján Pisarčík
9.00 Mária Mačurová 60. nar.
18.30 † Michal, Margita, Pavol

† Mária a Matej Grainda
† Jozef Vojtas, kanoník
† Johana, Štefan, František
a František
B. pomoc pre Martu
Strečanskú k 55. nar.
† Katarína, Jozef, Anna
a Jakub Krempaský
† Emil Fedor
Za zdr. a B. pož. Anny k 85.
narod.

† Ján Pavličko
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