J

PANE, NAUČ MA VYTRVALOSTI
V MODLITBE A DÔVERE V TVOJU MOC.

ežiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a
neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý
sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste
aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ,Obráň ma pred mojím protivníkom.ʻ Ale on dlho
nechcel. No potom si povedal: ,Hoci sa Boha
nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu,
keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.ʻ“ A Pán povedal: „Počúvajte, čo
hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni
svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i
nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám:
Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na
zemi, keď príde?“
(Lk 18, 1 – 8).
Prostredníctvom podobenstva o nespravodlivom sudcovi a neúnavnej vdove ma Ježiš nabáda, aby som sa nikdy nevzdával, ale vytrvalo

prosil Boha s vierou o to, čo potrebujem vyprosiť.
Je moja modlitba plná dôvery, je vytrvalá, neúnavná a nástojčivá? Niekedy si môžem myslieť, že moje modlitby majú len malú šancu,
aby boli vypočuté. Isté je, že sa tým, že Bohu
každý deň prednášam tie isté prosby, môžem
unaviť, že môže prísť aj pokušenie vzdať to či
pokušenie vidieť svoju nehodnosť i slabú vieru.
Ale môžem si byť istý, že Boha moje stále sa
opakujúce prosby nikdy „neunavia“. Naopak,
prostredníctvom Ježiša mi dnes hovorí, aby
som prichádzal k nemu ako jeho milované dieťa, ktoré túži svojmu Otcovi povedať o svojich
potrebách, túžbach, snoch a plánoch a nemá sa
báť povedať mu úprimne, čo chce vyprosiť aj
pre blížnych. Veď prichádzam pred tvár milujúceho a zhovievavého Otca!
Pane, nauč ma vytrvalosti v modlitbe a dôvere
v tvoju moc.
Zamyslenia

Katolícka jednota Slovenska Spišská Belá Vás pozýva na operetu

GRÓFKA MARICA
do Štátneho divadla v Košiciach.

Opereta je 23.11.2016 t.j. streda o 19.00 hod.
Odchod autobusu z autobusovej zastávky Spišská Belá (smer Kežmarok) o 15.30 hod.
Cena príspevku: doprava a vstupné
9,- eur pre nečlenov KJS
6,- eur pre členov KJS
Vstupenky divadlo rezervovalo do 26.10.2016, preto prosíme záujemcov, aby sa najneskôr dovtedy nahlásili v sakristií a zaplatili príspevok, počet miest je obmedzený.
Zľavy sú už zahrnuté v cene.
Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada: Jaroslav Bachleda, Peter Petrek O2: 0905 694 717,
Peter Gaži, Marek Suchanovský

www.rkfarnost.spisskabela.sk mail: fspbela@gmail.com

Farská

Cezročné obdobie

Rodina

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

16. októbra 2016 - 42/2016

Z POKLADOV NAŠEJ FARNOSTI
SME NA VÝSTAVU DO RÍMA PREPOŽIČALI
KALICH A KRÍŽ.

P

oklady gotiky zo Slovenska v Ríme od 29. 9. 2016 do 13. 11.
2016
Slovenské národné múzeum pripravilo jeden z najdôležitejších výstavných projektov,
ktorými Slovensko ako predsedajúca krajina Rady EU prezentuje svoju kultúru a históriu. V
sídle prezidenta Talianskej republiky, v Palazzo
del Qurinale v Ríme, predstaví výber pokladov
kultúrneho dedičstva z prelomu 15. a 16. storočia, z doby záveru stredoveku, kedy územie Slovenska patrilo k hospodársky najrozvinutejším
regiónom Európy. V tom čase už na Slovensko
prenikali idey nového myslenia humanizmu a
renesancie.
Základnou osou výstavnej koncepcie je príbeh
– Vita Christi - zrozumiteľný a všadeprítomný v
kultúrnej tradícii Európy, jeden z pilierov, na
ktorých vyrástlo umenie a kultúra Európy.
Príbeh je vyrozprávaný prostredníctvom diel neskorogotického umenia Slovenska, predovšetkým diel najvýznamnejšej osobnosti tohto ob-

dobia, sochára Majstra Pavla z Levoče. Počtom
exponátov relatívne komorný, no umeleckou
kvalitou zároveň monumentálny výstavný celok
významovo dotvára prezentácia umelecko-remeselnej tvorby obdobia neskorej gotiky.
Vybrané diela sú národné kultúrne pamiatky mimoriadnej umelecko-historickej hodnoty. Niektoré z nich, napríklad celé súsošie z oltára Narodenia, alebo súsošie Oplakávania Krista z
predely oltára sv. Jánov, pochádzajúce z baziliky
sv. Jakuba v Levoči, dokonca po prvý krát opustia územie Slovenska. Okrem týchto diel sú na
výstave zastúpené aj ďalšie sochárske práce Majstra Pavla napr. socha Panny Márie z oltára Panny Márie zo Spišského Podhradia, Ukrižovaný
Kristus zo Spišských Vlách, súsošie Oplakávanie
Krista z oltára sv. Jánov z baziliky sv. Jakuba v Levoči, kalvária z Bardejova, meditujúci Kristus z
Prešova. Sochárske diela Majstra Pavla sú doplnené maliarskymi dielami jeho súčasníkov ako
je Monogramista H.L.E.R., autor tabuľových
malieb z hlavného oltára v Lipanoch, alebo maliar Hans T, ktorý priamo spolupracoval s Majstrom Pavlom, autor Klaňania troch kráľov z oltára Vianočnej predely či jedno z
najvýznamnejších diel z tohto obdobia Metercia
z Rožňavy.
Najpočetnejší súbor predstavujú zlatnícke diela
z územia celého Slovenska. K nim sú v malom
výbere zaradené aj ukážky textilnej produkcie a
iluminátorskej tvorby. Predstavené budú napríklad tri najväčšie neskorogotické monštrancie,
dve krstné misy, či ukážky textilnej produkcie v
podobe zaujímavých bakačín, textílií, ktoré majú
pokračovanie na druhej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: novomanželia Bočkaiovci 50€, rodina Knihová 50€, z pohrebu Emanuela Čongrádyho 100€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Kr. Vsi: Bohu známa osoba 100€. Pán Boh zaplať.
3. Modlitbové stretnutie III. rádu sv. Františka bude v nedeľu 16.10.2016 o 13.30h
vo farskom kostole v Sp. Belej.
4. V nedeľu 16.10.2016 pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí z Krížovej Vsi na
stretnutie, ktoré sa uskutoční po modlitbe sv. ruženca o 14.00h v kostole v Kr. Vsi.
Pri stretnutí rodičia dostanú prihlášky na 1. sv. prijímanie pre svoje deti.
5. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 21.10.2016 t.j. v piatok večer po sv.
omši prosíme veriacich z ulice Kúpeľnej : Pisarčíkova 41, Fudalyova 44, Slobodova 46,
Britaňákova 48, Polačekova 49, Labusova 50.
6. Budúca nedeľa 23.10.2016 je misijnou nedeľou v rámci ktorej sa koná zbierka na
misie. Svoj dobrovoľný milodar môžete dať v kostole do pokladničky určenej na tento účel. Zároveň Vám oznamujeme, že vyšlo jesenné číslo časopisu „Svetové misie“ k tohtoročnej misijnej
nedeli. Téma je – misie na Islande.. Časopis je nepredajný. Vo vnútri je poštová poukážka, ktorou
môžete osobne podporiť misie. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh zaplať za misionárov a ľudí
v misijných krajinách.
7. V nedeľu 23.10.2016 bude vo farskom kostole v Sp. Belej modlitba sv. ruženca o
14.00h spojená s misijnou prezentáciou. Pozvanie prijala sr. Lucia zo spoločnosti sv. Vincenta de Paul z Kežmarku. Zároveň bude možnosť podporiť akciu "Boj proti hladu" kúpou perníkového srdiečka.
8. Naša farnosť sa tohto roku opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti,
ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom
alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolický večer 2. novembra
v deň Pamiatky zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny.
Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej
bielej sviečky s logom kampane.
9. eRko: Aj tento rok môžeme zberom vrchnáčikov z PET fliaš pomôcť konkrétnemu
dieťaťu - Alexovi. Vrchnáky vhadzujte do označenej krabice, ktorá je umiestnená pri stĺpe. Krabice budú umiestnené aj v kostoloch vo filiálkach. Ďakujeme.
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LITURGICKÝ PREHĽAD
NE

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka,
spomienka
Sv. Lukáša, evanjelistu,
18.10.
sviatok

18:30

UT

18:30

ST

19.10. Féria

ŠT

20.10. Féria

PI

21.10. Féria

NE

23.10.

+ adorácia

Andrej Novák, syn Andreja a Viery r. Lorenčíkovej, býv. v Sp. Belej
a Beáta Rurová, dcéra Pavla a Heleny r. Kaletovej, býv. v Novej Ľubovni

Ut
St
Št
Pi

8:45

10:00
11:00 K

17:30

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

17:30 K
17:30

17:30

17:30

17:30

17:30
17:30

8:45

10:00
11:00 K

R - sv. ruženec

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Ne

Krížová
Ves

7:30
18:30

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
MISIJNÁ NEDEĽA

K - Kolónia

Strážky

17:30

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

Sv. Jána Pavla II., pápeža,
SO 22.10. ľubov. spomienka
Večerná sv. omša z nasled. nedele

Po

radov rímskokatolíckej cirkvi. Všetky vystavené
diela boli pred výstavou odborne ošetrené.
Výstava boal otvorená 29. septembra 2016 za
prítomnosti prezidentov Slovenskej republiky a
Talianskej republiky, ktorí nad ňou prevzali záštitu. Je to neopakovateľná príležitosť predstaviť
talianskemu kultúrnemu prostrediu stále málo
známy „región", ktorého jedinečné umelecké bohatstvo dnes patrí k pokladom európskeho a svetového kultúrneho dedičstva.
zdroj: http://www.snm.sk

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

PO 18.10.

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

pokračovanie z titulnej strany
svoj pôvod v talianskej Perugii. Zaujímavým exponátom je Gratianov kódex z konca 15. storočia, tlačený v Benátkach, iluminovaný na Spiši.
Spolu je na výstave predstavených 52 exponátov,
z veľkej časti zapožičaných z vlastníctva cirkví, ale
vybrané sú aj diela z fondov slovenských múzeí a
galérií. Celkovo je na výstave prezentovaných 20
vlastníkov, z toho dve múzeá: SNM–Historické
múzeum, SNM-Spišské múzeum v Levoči, Šarišské múzeum v Bardejove. Najviac vlastníkov je z

16.10.

Spišská
Belá
7:30
9:00
10:30
18:30

SPIŠSKÁ BELÁ:
7.30 František a Helena 45r. manž., zdr.
a B.pož.
9.00 + Peter a Eva Mornárovci
18.30 + Tobiáš Poláček
+ Valentin Knutelský 1. výr.
Anna, Peter Gancarčík 40.výr. manž., zdr.
a B.pož.

6.30 Žofia, Mária, zdr. a B.pož.
17.30 +Pavol, Mária, Jozef a Veronika
+ Žofia Marhefková 1.výr., + František, Margita a Andrej
6.30 za modliacich sa 24/7
18.30 + Vendelin, Mária, Branislav

So

7.30 + Štefan, Anna
18.30 + Andrej Pliško 60. výr., a ost + z rod
Pliškovej a Babjakovej

Ne

7.30 Za deti s rodinami, zdr. a B.pož.
9.00 + Michal 30.výr. a ost. + z rod.
18.30 Elena, B.pož a zdr.

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

+ František Gallik
1.výr.

Michal, B. pož. 25. nar.
+ Daniel Krempaský

+ František, Helena,
Mária, Irena
Rod. Chovaňáková, dary
Ducha Sv. a ochranu PM
+ Miroslav Žemba
1.výr.

+ Michal Geletka 15.výr.

+ Gustav Žmijovský

Anna s rod., B. pomoc a zdr.
Božena 75r., zdr. a B.pomoc

Za všetkých, ktorí sa
ocitli v manželskej
kríze

B. pomoc a zdr. pre kňazov
Michala Holíka k 35. nar.
a Mareka Suchanovského
k 31.nar.
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