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

27 novembra 2016 - 48/2016

PANE, DAJ, ABY SOM PATRIL MEDZI
VERNÝCH A MÚDRYCH SLUHOV.

PROGRAM
9.12. - Piatok – katechumenát a krst
17:30 sv. omša s tematickým príhovorom pri sv. omši v Krížovej Vsi
18:30 sv. omša s príhovorom pre birmovancov v Spišskej Belej
10.12. - Sobota - samota a vyhnanstvo
7:30 sv. omša s príhovorom v Spišskej Belej
15:00 korunka Božieho milosrdenstva s rozjímaním a sv. spoveď (Spišská Belá)
17:30 sv. omša s príhovorom, moderovaná adorácia (Krížová Ves)
20:00 moderovaná adorácia (Spišská Belá)
11.12. - Nedeľa - biskupská služba
7:30, 9:00, 10:30 sv. omše s príhovorom v Spišskej Belej
8:45 sv. omša s príhovorom v Strážkach
10:00 sv. omša s príhovorom v Krížovej Vsi (kostol)
11:15 sv. omša s príhovorom v Krížovej Vsi (rómske pastoračné centrum)
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

J

ežiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo
za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho
dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali...
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš
Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v
ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by
bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo
Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Kto je teda verný a múdry sluha,
ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom
príchode nájde tak robiť“
(Mt 24, 37 – 39. 42 – 46).
Nadišiel čas Adventu. Je to čas milosti,
keď si môžem očisťovať svoje vnútro dôkladným spytovaním svedomia, a tak
nachádzať veci, osoby, udalosti či myšlienky, ktoré ma od Boha vzďaľujú a ob-

racajú ma smerom k svetu. Hlboko v duši
objavím skutočných nepriateľov, ktorí sa ma
snažia držať ďaleko od Pána. Ján píše o tom, čoho sa mám chrániť: „Veď nič z toho, čo je vo
svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie
je od Otca, ale zo sveta“ (1 Jn 2, 16).
Žiadostivosť tela zahŕňa v sebe zmyselnosť,
pohodlnosť, sklon hľadať príjemnejšie, ľahšie
cesty na dosiahnutie cieľa.
Žiadostivosť očí vidí iba to, čo môžem
ohmatať či držať v ruke. Patrí k nej skúposť, neochota podeliť sa alebo darovať niečo nezištne.
Ježiš ma vyzýva, aby som bdel. Bdelosť si nutne
vyžaduje zápas, boj so sebou samým a so svojimi sklonmi zľahčovať si cestu. Ak budem spolupracovať s Duchom Svätým, určite zistím, čo
potrebujem vo svojom živote vylepšiť a zmeniť.
On ma povedie. Ukáže mi cestu.
Pane, daj, aby som patril medzi verných
a múdrych sluhov.
Zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z krstu Emmy Schurdákovej 20€, novomanželia Krempaskí 50€.
Pán Boh zaplať.
2. Na realizáciu Základnej cirkevnej školy v Sp. Belej sa za posledný mesiac vyzbieralo 3326,35€,
z toho z pokladničiek z kostolov: Sp. Belá 215€; Kr. Ves 46€; Strážky 30€ a ostatné z desiatkov a z milodarov veriacich. Celkovo sa od začiatku vyzbieralo 11002,12€. Úprimný Pán Boh zaplať všetkým darcom.
Kto by chcel prispieť svojim dobrovoľným milodarom, naďalej môže prispievať do pokladničky v kostole
označenej na tento účel, alebo na číslo účtu SK80 0900 0000 0051 1622 4375.
3. V nedeľu 27.11.2016 je jesenná zbierka na charitu. Svoj príspevok môžete dať počas
celého týždňa do pokladničky označenej na tento účel. Výnos zbierky bude použitý na dokončenie rekonštrukcie budovy, v ktorej sídli Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej
Vsi. V tejto škole prebieha výučba a ďalšie služby pre zdravotne ťažko postihnuté deti a ich rodiny. Spišský
diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a všetci pracovníci Spišskej katolíckej charity ďakujú všetkým vám,
dobrodincom, za vaše modlitby, obety a aj príspevky. Pán Boh zaplať.
4. Aj tohto roku bude prebiehať adventná aktivita pre rodiny i pre deti. Začneme v pondelok
28.11.2016 , kedy sa deťom rozdajú hracie plány a prvá časť obrázka. Po každej svätej omši dostanú jednu
časť z obrázka, okrem nedele. Obrázok je čierno-biely, deti si ho môžu postupne alebo po doplnení všetkých častí vymaľovať.
5. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme vždy polhodiny pred sv. omšou
okrem toho vo farskom kostole vo štvrtok a piatok aj od 15.00 – 16.30h. V Krížovej Vsi a
v Strážkach vo štvrtok od 16.45h do sv. omše.
6. Vo štvrtok 1.12.2016 vás pozývame na sv. omšu po ktorej sa bude konať modlitba za uzdravenie.
7. Chorých navštívime v piatok dopoludnia.
8. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 2.12.2016 t.j. v piatok večer po sv.
omši prosíme veriacich z ulice Továrenskej č.9-12.
9. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 3.12.2016, prosíme tieto ženy: Edita Geletková,
č.d. 137, Anna Geletková, č.d. 230, Anna Kubovová, č.d. 140.
10. Stretnutie ružencového bratstva bude v nedeľu 4.12.2016 o 14.00h vo všetkých kostoloch našej farnosti.
11. eRko: Pozývame všetkých koledníkov na vysielaciu sv. omšu s otcom biskupom, ktorá
sa uskutoční 10.12.2016 o 11.00h v kostole sv. Petra a Pavla v Starej Ľubovni. Nahlásiť sa
môžete u svojich animátorov, ktorí vám poskytnú bližšie informácie. Oznam platí aj pre filiálky Strážky a
Krížová Ves.
12. Počas adventu sa budú konať rorátne sväté omše iba pri svetle sviečok a lampášov. Povzbudzujeme Vás, aby ste spolu s deťmi kráčali počas adventu do kostola so zapálenými lampášmi.
V kresťanskej predajni sv. Valentín je v ponuke široký sortiment lampášov.

POĎAKOVANIE
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Ďakujeme Pánu Bohu a všetkým dobrodincom, ktorí modlitbami, milodarmi, a prácou
prispeli pri budovaní nového chodníka okolo kostola.
Osobitná vďaka patrí pánom Jánovi Vaverčákovi , Františkovi Dlugošovi, Jánovi Monkovi st. za odbornú prácu a poradenstvo. Pánovi Františkovi Zadžorovi a pracovníkom na verejnoprospešných prácach za ich pomoc pri terénnych a sadových úpravách.
Firmám: Mestský podnik s r.o., Tatra Building invest s r. o. a Remeslá Belá s r.o., za strojovo
technickú a materiálovú pomoc.
O stravu a pohostenie sa postarali pani Mária Buricová, pán Jozef Pajer st., pán Ing.
Štefan Vilga a zamestnanci V penzionu Spišská Belá.
Ďakujeme aj členom Slovenského Orla a dobrovoľníkom , ktorí pomáhali pri
čistení kostolnej a farskej záhrady.
Pán Boh zaplať !
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SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 Evka Palušáková, zdr. a B.pož.
09.00 + Andrej 10. výr.
18.30 + z rod. Ovčarikovej,
Gancarčíkovej a Vnenčákovej
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Mária Plučinská 50r., zdr. a B.pož.
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+ Ondrej Kozák
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6.30 Ladislav, zdr. a B.pož.
17.30 + Andrej, Paulina, Jozef

Št

Margita Čarnogurská s rod., zdr. a B.p.

Pi

6.30 Eva, Viera a dobrodinci, zdr. a B.p.
18.30 + Margita, Anna, Rudolf Heldák

So

7.30 + Mária a František Grich
a ost. + z rodiny Grichovej a Hudačkovej
18.30 + Pavol 10.výr. a ost. + z rod.

Ne

07.30 Mária Jašňáková 1.výr., + Gabika
a ost. + z rod.
09.00 + Anna a duše v očistci
18.30 + Juraj Oksoš
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
K - Kolónia

Krížová
Ves

6:30
17:30

Féria
Prvý piatok v mesiaci
Sv. Františka Xaverského, kňaza,
spomienka
Večerná sv. omša z nasled. nedele

4.12.

Strážky

10:00
11:00 K

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

B. pož. A zdr. pre
Boženu 65 rokov

+Andrej, Ida Grivalský
Marcela Valentová 70.nar.,
zdr. a B.pož.

+Ján a Anna
a + z rod. Stančaková
Zdr. a B.pož. v rod. Kredatusovej a Gotzmannovej
+ z rod. Kromkovej
a Židekovej
Zdr. a B.p Jozef,Rastislav a František
s rodinami

+ Mária Maláková
Patrik 40. nar.
+ Mikuláš a Valéria
Kanderová

za veriacich

+ Helena Hagurbadžová
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