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irkevnú školu chceme stále preto, lebo chceme Boha a Božie vedenie pre
seba, naše deti a deti ich budúcich detí. Prečo by mala tá škola byť cirkevná?
Lebo všetky izmy, kultúry, totality a podobné
skutočnosti, ktorými sa riadi aj náš štát sú
v čase často principiálne meniteľné a veľmi
rýchlo aj pominuteľné. Iba cirkev so svojim
nemenným učením má od samotného Boha
prísľub trvania až do konca sveta. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu (Mt
16,18).
Už nechceme veľa rozprávať, ale konať a konať vo viere.
Transformácia jednej zo štátnych škôl bola
relatívne neúspešná.
Vykročili sme ďalším krokom viery a po súhlase diecézneho otca biskupa Mons. Štefana
Sečku a s jeho požehnaním sme sa podujali
získať pozemok od mesta, na ktorom sme
chceli začať stavať školu na zelenej lúke. Opäť
veľmi neúspešne a doteraz ani nevieme prečo.
Urobili sme ešte odvážnejší krok a kúpili sme
pozemok o rozlohe 5427 m2, za cenu 175
000€ (m2=32,25€). Pozemok sa nachádza
v Strážkach v katastrálnom území Sp. Belá.
Pri poslednom zasadaní farskej hospodárskej
rady, po diskusii, sa väčšina členov svojim hlasovaním rozhodla nepodporiť kúpu pozemku
v Strážkach. Rešpektujeme toto ich slobodné
rozhodnutie, preto doteraz našporené peniaze farnosti nebudú použité na realizáciu kúpy
pozemku.
O to viac potrebujeme stretnúť 175 tisíc ľudí
dobrej vôle, ktorí by nám podarovali 1€. Alebo potrebujeme stretnúť 1000 ľudí, ktorí by
nám podarovali 175€. Alebo, možno niečo

medzi tým. Investícia do pozemku bude v konečnom dôsledku investíciou pre celú farnosť.
Svätá matka Tereza hovorievala, že
problémy vo viere neexistujú, len výzvy, lebo Boh je všemohúci. My sme prijali túto výzvu a pozývame k nej aj Vás, ktorí
čítate tento článok.
Ale máme na Vás jednu veľkú prosbu: Urobte
svoje rozhodnutie za alebo proti tejto výzve
v úplnej dobrovoľnosti a slobode.
Pre jedného človeka, alebo pre jednu rodinu
je to veľká výzva a takmer neriešiteľná. My,
farnosť, sme rodina rodín a spoločenstvo spoločenstiev. Spoločne, spoločnými silami i prostriedkami môžeme urobiť pre Božie kráľovstvo a nesmrteľné duše oveľa viac ako len
kúpiť pozemok, či postaviť školu.
Vy, ktorí úplne slobodne a dobrovoľne
prijmete túto výzvu, pomôžte nám podľa svojich možností modlitbou a finančne. Svoj dobrovoľný príspevok môžete dať na
číslo účtu, ktoré bolo zriadené na účel realizácie združenej cirkevnej školy v Sp. Belej:
SK80 0900 0000 0051 1622 4375
(od 18.7.2016 kedy bol založený účet na
tento účel, do dnešného dňa sa na dobrovoľných milodaroch vyzbieralo 5062,21€)
Alebo do pokladničky v kostole určenej na
tento úmysel, alebo osobným milodarom
v kancelárii farského úradu.
Vás ostatných veľmi prosíme nerepcite,
neohovárajte, neosočujte a hlavne nepreklínajte, ale modlite sa, aby ste pri
všetkých životných výzvach poznali aká
je Božia vôľa.
Peter Petrek, farár
a tím rodičov za cirkevnú školu

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: Justína 50€, Bohu známa 50€, novomanželia Zemčákovci
50€, z krstu Martina Vaverčáka 30€, Matúša Sebeša 20€, z pohrebu Anny Adamjakovej 100€. Pán
Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Strážkach: novomanželia Kozempelovci 50€. Pán Boh zaplať.
3. Po prázdninách Vás opäť pozývame na rodinnú sv. omšu, ktorá bude v nedeľu
25.9.2016 o 10.30h vo farskom kostole.
4. V nedeľu 25.9.2016 pozývame na stretnutie rodičov birmovancov. Stretnutie sa
uskutoční v sále farského úradu o 15.30h.
5. Formačné stretnutie mužov bude v pondelok 26.9.2016 po sv. omši o 19.30h na fare.
6. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 30.9.2016 t.j. v piatok večer po sv.
omši prosíme veriacich z ulice Kúpeľnej: Skripčákova 15A, Vidova 16, Krigovska 16, Budzákova 18, Šimkova 18, Pristalova 19.
7. Od soboty 1.10.2016 začnú Októbrové ružencové pobožnosti, ktoré budú bývať
30 minút pred sv. omšou, v nedeľu o 15.00h bude spojená s korunkou. V Krížovej
Vsi tiež 30 minút pred sv. omšou, keď nebude sv. omša (v utorok) tak o 17.30h a v nedeľu o 14.00h.
Predmodlievať sa, podľa možností, budú zástupcovia spoločenstiev. Deti sa budú predmodlievať pred detskou sv. omšou. Bolo by praktické urobiť si rozpis na celý mesiac.
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia sv. ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine,
v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Jozef Školník, syn Dušana a Viery r. Barabasovej, býv. v Hrabušiciach
a Veronika Rušinová, dcéra Jozefa a Márie r. Kolodzejovej, býv. v Sp. Belej

LITURGICKÝ PREHĽAD
NE

25.9.

PO

26.9.

Féria

UT

27.9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

ST

28.9.

Féria

ŠT

29.9.

SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA ARCHANJELOV,
sviatok

PI

30.9.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Po

+ Agnesa Justová 1. výr.

Ut

Oľga, Zuzana B. pož a zdr.

St

6.30 +Viktor Heldak 30. výr., + Peter
17.30 Margita, Jozef, 25r.manž. s rod.

Št

za zdr. a B. pož v rodine Mačekovej

Pi

6.30 + Jozef, Anna, Ľubomír
18.30 + Jozef Kováčik 10. výr.
7.30 Za levočských pútnikov
18.30 + z rod. Justovej a Marhefkovej

Jozef Pavličko, syn Jozefa a Magdalény r. Zoričakovej, býv. v Sp. Belej
a Ľubica Pástorová, dcéra Michala a Ľubice r. Tkáčovej, býv. v Kuzmiciach
Lukáš Gala, syn Jozefa a Evy r. Bavúzovej, býv. v Galante
a Katarína Suchanovská, dcéra + Jána a Dariny r. Polačekovej, býv. v Sp. Belej

6:30
17:30
15:00 +
17:45 R
18:30
6:30
18:30

SPIŠSKÁ BELÁ:
STRÁŽKY:
07.30 Zdr. a B. pož. v r. Laurenčíkovej
09.00 Zdr. a B.p. rod. J. Suchanovského
10.30 Zdr. a B. pož. rod. Neupauerovej + Betka Kovalčíková
a Suchanovskej
18.30 Martin Pitoniak, zdr. a B.pož.

Michal Bočkai, syn Jána a Eleny r. Vnenčákovej, býv. v Sp. Belej
a Zuzana Galliková, dcéra Vincenta a Jany r. Pitoňákovej, býv. v Sp. Belej

Ján Fias, syn Jána a Bernardy r. Gabrišákovej, býv. v Toporci
a Michaela Ferencková, dcéra Andreja a Anny r. Molčanyovej, býv. v Sp. Belej

8:45

10:00
11:00 K
17:30
17:30 K
17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

10:00
11:00 K

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
Ne

Adam Slávik, syn Slavomíra a Ingrid r. Ugrayovej, bývajúci v Kežmarku
a Andrea Čekovská, dcéra Pavla a Daniely r. Trembovej, býv. v Sp. Belej

Krížová
Ves

7:30 F
15:00 S
SO 1.10.
16:00 S
18:30
7:30
9:00
NE 2.10.
8:45
27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:30
18:30
+ adorácia K - Kolónia R - sv. ruženec S - sobáš so sv. omšou F - Fatimská pobožnosť

Miroslav Kniha, syn + Miroslava a + Janky r. Hlaváčovej, býv. v Sp. Belej
a Veronika Hradická, dcéra Jána a Anny r. Krigovskej, býv. v Sp. Belej

Patrik Griglak, syn Eduarda a Anny r. Jurekovej, býv vo Vojňanoch
a Klaudia Hudačeková, dcéra Dušana a Daniely r. Rušinovej, býv. v Sp. Belej

Strážky

17:30

18:30

Sv. Terezie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi,
spomienka
Večerná sv. omša z nasled. nedele

Milan Pikla, syn Karola a Jany r. Kolárikovej, býv. v Liptovskom Hrádku
a Zdenka Krettová, dcéra Jozefa a Márie r. Krigovskej, býv. v Sp. Belej
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26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Spišská
Belá
7:30
9:00
10:30
18:30
18:30

So

7.30 + Jozef Ščigulinský 5. výr. a ost. +
z rod Ščigulinskej a Zadžorovej
9.00
+ Elena Smreková 10. výr. + VinNe cent st.,
+ Vincent ml., + Valent, + Božena Gancarčíková
18.30 +Stibor, Milan, František

KRÍŽOVÁ VES:

Dominik 30r., zdr. a B.pomoc
Rozália zdr. a B. pož.
Bystrík Mitura, zdr. a B.pož.
Zdr. a B. pomoc pre
rodinu Kačmarčíkovú
Zdr. a B. pomoc pre
Moniku s rod.

+ Michal Grivalský
Táňa, zdr. a B.pož.
+ Jakub, Zuzana Gally

+ František Lech

Za levočských pútnikov
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