pokračovanie z titulnej strany
nia na prvé piatky, adorácia a prijímanie Eucharistie. Práve na prvé piatky a vo štvrtok
predtým pri adorácii Oltárnej sviatosti nám
Svätý Otec dáva možnosť získať úplné odpustky za živých alebo za duše zomrelých v očistci.
Podmienkou k ich získaniu okrem obvyklých
modlitieb je aj vzývanie sv. Martina. Túto možnosť majú veriaci v ktoromkoľvek farskom alebo filiálnom kostole. Taktiež chorí, ktorí sa pre
chorobu alebo starobu nemôžu dostať do kostola, môžu získať tieto odpustky doma za primeraných podmienok.
Zo života sv. Martina vieme, že svoje životné
rozhodnutia vykonal s veľkou pozornosťou voči svedomiu. V otázke svojho krstu rešpektoval
svojich rodičov, ale keď už bol právne samostatný, rozhodne si žiadal krst a potom dôsledne žil podľa viery. Taktiež otázky svojho povolania – spočiatku to mala byť vojenská dráha
– hodnotil s veľkou citlivosťou svedomia. Martin tu nerobil žiadne kompromisy, nekonal
účelovo ani sebecky, a to bol základ jeho priameho vzťahu k Bohu. Ja by som bol, bratia
a sestry, veľmi rád, keby sme sa od sv. Martina
naučili, že poctivosť svedomia je aj pre nás
dnes mimoriadne potrebná. Ak chceme budovať svoj vzťah k Bohu na serióznych základoch,
musíme si začať poctivo spytovať svedomie
a zastávať také postoje, ktoré sú v súlade s Božím poriadkom a s hlasom nášho svedomia.
S týmto cieľom sme medzi odporúčané iniciatívy na tento rok zaradili aj výzvu vybrať si niektoré dni, ktoré prežijeme úplne bez kompromisov so svedomím.
Každému z nás je známy dobrý skutok, ktorý
vykonal Martin ešte ako katechumen. Bol to
skutok rozdelenia plášťa. Tradícia nám to zachovala aj s pekným výkladom. Totiž Martin
vo videní spoznal samého Ježiša, ktorý bol zaodetý práve do tohto plášťa darovaného žobrákovi. Tým sa nám potvrdzuje evanjeliové posolstvo: Čo ste urobili jednému z mojich
najmenších bratov, mne ste urobili (Mt 25,46).
Máme tu konkrétny príklad ako môžeme pokračovať aj v napĺňaní posolstva mimoriadne-

ho roka milosrdenstva, ktorý práve končíme
a prechádzame do prežívania Jubilejného roku
sv. Martina: robme skutky telesného a duchovného milosrdenstva! Podeľme sa o dobrá, ktoré máme, s tými, čo ich nemajú. Tak nájdeme
radosť z viery a zakúsime aj Božiu blízkosť.
V našej diecéze chceme v tomto zmysle urobiť
niečo viac. Pripravíme podmienky pre vytvorenie farských charít na báze dobrovoľnosti, aby
sme tak mohli byť nablízku všetkým núdznym
ľuďom a mohli im pomáhať. To bude naša reakcia na stále výzvy Svätého Otca Františka,
ktorý nás žiada, aby sme pomáhali blížnym najmä na okraji ľudskej spoločnosti.
Jestvuje ešte veľa možností, ako prežívať svätomartinské jubileum, ktorým nás Boh obdaroval. V katedrálnom chráme bude umiestnený
veľký relikviár s ostatkami sv. Martina, ktorý si
budete môcť na nejaký čas vyžiadať do farností,
v rodinných spoločenstvách alebo iných zoskupeniach je možné čítať životopis sv. Martina, na internetových stránkach biskupského
úradu a diecézneho katechetického úradu budú vystavené ďalšie obrazové materiály a katechézy, ktoré budete môcť použiť pri výchove
svojich detí alebo na rozličných stretnutiach. Je
možné organizovať rozličné vedomostné alebo
umelecké súťaže s cieľom poznať život nášho
nebeského patróna, organizovať púte do kostolov zasvätených sv. Martinovi a podobne.
Povzbudzujem vás všetkých ako otec diecézy:
prežime nadchádzajúce svätomartinské jubileum v radostnom duchu nasledovania príkladu
a čností nášho nebeského patróna. Verím, že
slávenie Jubilejného roka sv. Martina bude pre
nás znamenať zvýšenie horlivosti a prehĺbenie
duchovného života nás všetkých. Čím viac sa
naša miestna Cirkev posvätí a priblíži k Božiemu obrazu, tým jasnejšie zažiari aj tvár celej
Cirkvi vo svete. K tomu Vám udeľujem svoje
biskupské požehnanie:
Nech vás, vaše rodiny a farnosti žehná všemohúci Boh + Otec, i Syn, i Duch Svätý.
Váš diecézny otec biskup Štefan

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

13. novembra 2016 - 46/2016

PASTIERSKY LIST
K JUBILEJNÉMU ROKU SV. MARTINA
Milí bratia kňazi, zasvätené osoby a celý Boží
ľud Spišskej diecézy,
s pocitom vďačnosti Pánu Bohu, ktorý riadi
časy a udalosti, si v týchto dňoch uvedomujeme, že sa náš život odvíja vo významných
časoch. O niekoľko dní sa v Cirkvi ukončí
mimoriadny rok milosrdenstva, ktorý sme
prežili v znamení milosrdnej Božej lásky.
Usilovali sme sa zorganizovať viaceré pekné podujatia, ktoré nám pripomínali a pomáhali osvojiť si duchovné posolstvo tejto
témy, ktorú nám do pozornosti dal Svätý
Otec František.
Ak sa na konci tohto roka pýtame, v znamení
čoho budeme pokračovať ďalej v našich rodinných a farských spoločenstvách, tu sa nám
ponúka ďalší duchovný motív, v ktorom môžeme plynule pokračovať v našich iniciatívach, rozvíjaných doteraz. Totiž v nadchádzajúcom cirkevnom roku si budeme pripomínať
dve významné výročia života sv. Martina, patróna nášho katedrálneho chrámu a celej diecézy. V novembri 2016 si pripomíname 1700
rokov od narodenia a o rok zas 1620 rokov od
smrti tohto vynikajúceho svätca, ktorého si
pripomína aj celý kresťanský svet. Preto aj my,
nadväzujúc na slávenie Mimoriadneho svätého roku milosrdenstva, sme od 11. novembra
2016 až do 11. novembra 2017 začali prežívať
jubilejný rok svätca, ktorý sa v svojom živote
vyznamenal skutkami milosrdenstva, mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich a obdivuhodným úsilím o
budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Gálii (dnešné Francúzsko).

Niekoľko dní pred začiatkom Jubilejného roka sme mali so všetkými kňazmi diecézy spoločné rekolekcie v Spišskej Kapitule, pričom
sme kňazom venovali príručku vypracovanú
pre tento jubilejný rok. Sú tam uvedené spoločné podujatia a pobožnosti ako aj možnosti
vybrať si ďalšie formy prežívania jubilejného
roka vo farnostiach alebo prispôsobiť si ich, či
zorganizovať iné podujatia, pomocou ktorých
si prehĺbime svätomartinskú spiritualitu, čiže
príklad a čnosti sv. Martina. Pozývam vás všetkých, aby sme si horlivo a s radosťou v nadchádzajúcom roku osvojovali čnosti sv. Martina a formovali si svoj duchovný život podľa
jeho príkladu a pomocou jeho orodovania.
Hlavnými ťažiskami prežívania jubilejného
roka sv. Martina nech je podrobnejšie oboznámenie sa so životom a dobou sv. Martina,
uctenie jeho relikvií a získavanie plnomocných odpustkov. Svätý Otec František nám
ich prostredníctvom Apoštolskej penitenciárie dovoľuje čerpať naozaj v štedrej miere.
Spomenutý manuál a ďalšie materiály poskytujú mnoho možností na to, aby ste jubilejný
rok vo svojich farnostiach prežívali originálne
vzhľadom na konkrétne potreby veriacich vo
farnostiach, aj vzhľadom na kreatívnu spoluprácu s členmi farských pastoračných rád. Dekanátne púte do Katedrály sv. Martina nech
upevnia v nás puto spoločenstva, ktoré vytvárame ako jedna diecézna rodina, ako miestna
Cirkev.
Mojou najväčšou túžbou a očakávaním od
tohto jubilejného roka je, aby sa v našej diecéze zintenzívnil zvyk prijímať sviatosť zmierepokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z krstu Michala Kuchtu 30€, z pohrebu Ladislava Ovčárika
50€, Bohu známy darca 50€. Pán Boh zaplať.
2. Miestna pobočka Katolíckej jednoty Slovenska pozýva svojich členov na stretnutie,
ktoré sa uskutoční v pondelok 14.11.2016 po večernej sv. omši v čajovni pastoračného
centra. V programe plán návštev chorých, starých a osamelých. Radi privítame aj dobrovoľníkov, ktorí by nám chceli pomôcť pri tejto dobročinnosti.
3. Spoločenstvo Dávid vás 14.11.2016 pozýva do Popradu na Godzone turné ktoré sa
uskutoční v rámci týždňa Cirkvi pre mládež.
4. V stredu 16.11.2016 večer po sv. omši o 18.30h pozývame do kancelárie FÚ všetkých
členov farskej pastoračnej rady. Budeme plánovať pastoračný plán na budúci rok. Prosíme, aby
z filiálnych pastoračných rád prišli na stretnutie aspoň dvaja zástupcovia.
5. Odchod autobusu na farskú púť do Turzovky bude o 7.00h od obchodného domu Jednota. Predpokladaný návrat domov je o 19.30h.
6. Vo štvrtok 17.11.2016 Vás pozývame na pietnu spomienku za † politických väzňov
a všetkých, ktorí bojovali za slobodu. Spomienka sa začne zádušnou sv. omšou o 14.00h na
cintoríne v dome nádeje v Sp. Belej.
7. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 18.11.2016 t.j. v piatok večer po sv.
omši prosíme veriacich z celej ulice Kpt. Nálepku.
8. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 19.11.2016 prosíme tieto ženy: Mária
Krajancová č.d. 115, Marta Hangurbadžová, č.d. 131, Mária Olšavská, č.d. 134.
9. Prosím členov spolku sv. Vojtecha, aby si v sakristii prevzali kalendár, DVD a podielovú knihu. Členský poplatok na rok 2018 je 5 €.
10. Pozývame vás do modlitby za birmovku a birmovancov. V košíku pri stĺpe si môžete
vybrať meno jedného z nich a potom sa za neho počas celej prípravy modliť. To čo najviac potrebujú
birmovanci i my všetci, ktorí ich pripravujeme je modlitba. Lebo bez Božieho požehnania sú
márne naše namáhania.
11. V mesiaci október prebiehala zbierka plastových vrchnáčikov. Našej farnosti sa
spoločne s filiálkami podarilo vyzbierať približne 185 kg vrchnáčikov (v r. 2015 to bolo
60 kg). Ďakujeme všetkým farníkom, ktorí sa zapojili do tejto zbierky. Viac info o zbierke na: http://101drogerie.sk/pomozme-spolu-alexkovi/
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33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
ZATVORENIE SV. BRÁNY MILOSRDENSTVA
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Belá
7:30
9:00
10:30
18:30
18:30

UT

15.11. Féria

18:30

ST

16.11. Féria

6:30
17:30

ŠT

17.11.

PI

18.11. Féria

SO 19.11.

NE

Féria
Večerná sv. omša z nasled. nedele

20.11.

+ adorácia

R - sv. ruženec
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KRISTA KRÁĽA, SLÁVNOSŤ

K - Kolónia

Krížová
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17:30
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18:30
6:30
18:30

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky,
spomienka

Strážky

17:30

8:45

10:00
11:00 K

C - sv. omša na cintoríne

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

B. pož. A zdr. pre
Máriu Kurucovú

+ Jakub a Katarína

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Marcel Krempaský, syn Vincenta a Eleny r. Pisarčíkovej, býv. v Sp. Belej
a Gabriela Neupauerová, dcéra Jána a Kataríny r. Batoryovej, býv. v Lendaku

07.30 + Stanislav Skribčák
09.00 Ľuba Britaňáková 60. nar. zdr. a B. pož.
18.30 + Ján a Paulína

Po

+ Imrich a Katarína a ost. + z rod.

Ut

+ Mária a Ján Halčin 5.výr.

Nikolas Horvath, syn Juraja a Ľubomíry r. Hangurbadžovej, býv. v Kr. Vsi
a Ľubomíra Pompová, dcéra Ľubomíra a Magdalény r. Oráčkovej, býv. v Malom Slavkove

St

6.30 + z rod. Kiskovej
17.30 Milan Suchanovský 30. nar.

Št

+ Ján Britaňák 20.výr. a ost. z rod.

za zdr. Alžbety

Grétka Krempaská,
uzdravenie a B.pomoc

Pi

6.30 + Alžbeta
18.30 Alžbeta 70. nar. zdr a B. pož.

+ z rod. Kovalčíkovej
a Pichnarčíkovej

Poďakovanie Margity
a celej rodiny

So

7.30 za modliacich sa 24/7
18.30 + Ján Pisarčík st., + Ján ml.,
+ Vincent Smrek

+ Ondrej, Anna Rezničák

Ne

07.30 Stanislav a Anna 40. výr. sob.
09.00 Andrej Vnenčák 75r., zdr. a B.pož
18.30 + František Bachleda

20 rokov manželstva
Gabriely a Petra

ORGANOVÝ KONCERT

Základná umelecká škola Spišská Belá, Obec Krížová Ves a
Rímsko-katolícky farský úrad v Spišskej Belej Vás pozývajú na

KOLAUDAČNÝ ORGANOVÝ KONCERT
ORGAN: PETER ČAPÓ
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LITURGICKÝ PREHĽAD

Rímsko-katolícky kostol Narodenia Pána
v Krížovej Vsi 20.11.2016 (nedeľa) 16:00 hod.

+Tibor Belay
+ Mária Talárová
+ Margita Mešárová
a Karolínka
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