Farnosť sv. Antona pustovníka v Spišskej Belej
a Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva vás pozývajú
začať Svätý rok milosrdenstva

Farská

Rodina

duchovnou obnovu na tému:

„O MILOSRDNOM OTCOVI“
(o posolstve Božieho milosrdenstva a sv. sestre Faustíne)

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

PROGRAM

Sobota 12. 12.
(farský kostol)
9:00– svätá omša, po nej príhovor.
14:55 – vyloženie Najsvätejšej sviatosti oltárnej
15:00 – hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva
spojená s moderovanou adoráciou
18:30 – svätá omša (v závere – príhovor sestier)
20.00 - Film o sv. sestre Faustíne –
(celovečerný, dabovaný, trvá približne 70 min.)

(filiálky)
Strážky 8:45 – svätá omša (s príhovorom o Božom milosrdenstve)
Krížová Ves 10:00– svätá omša (s príhovorom o Božom milosrdenstve)
Krížová Ves – Rómske pastoračné centrum 11:00 – svätá omša (s príhovorom o Božom milosrdenstve)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.rkfarnost.spisskabela.sk
ww.milosrdenstvo.sk
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 mail: fspbela@gmail.com

6. december 2015 - 50/2015

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

Piatok 11. 12. 2015
(farský kostol)
14:45 – stručný príhovor k hodine milosrdenstva
14:55 – vyloženie Najsvätejšej sviatosti oltárnej
15:00 – hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva do 15:30; tichá adorácia do 16:00
18:30 – svätá omša
19:30 – príhovor (zvlášť) pre mladých, svedectvo a diskusia

Nedeľa 13. 12.
(farský kostol)
7:30 – svätá omša (v závere po oznamoch - príhovor o Božom milosrdenstve)
9:00 – svätá omša (s príhovorom o Božom milosrdenstve)
10:30 – svätá omša (s príhovorom o Božom milosrdenstve)
15:00 – hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva
– uctenie relikvie sv. sestry Faustíny, záver duchovnej obnovy.

Adventné obdobie

V

tomto roku v predvečer Nedele Božieho milosrdenstva pápež František
bulou Misericordiae vultus – Tvár
milosrdenstva, vyhlásil mimoriadný jubilejný Svätý rok milosrdenstva. Ten sa začne 8.
Decembra 2015 na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, pri príležitosti 50.
výročia ukončenia Druhého vatikánskeho
koncilu.
Na nasledujúcu, tretiu adventnú nedeľu, sa
otvorí Svätá brána v katedrále Ríma, v bazilike sv. Jána v Lateráne. Následne sa otvorí
Svätá brána ostatných pápežských bazilík.

Pápež ďalej bulou ustanovil, aby sa v tú istú
nedeľu v každej miestnej cirkvi, v katedrále,
ktorá je materským chrámom pre všetkých
veriacich, alebo v konkatedrále či v chráme
osobitného významu, otvorila na celý Svätý
rok podobná Brána milosrdenstva.
Spišský biskup Mons. Štefan Sečka určil kostoly, v ktorých bude 13. decembra 2015 (na
tretiu adventnú nedeľu) otvorená svätá brána. Zoznam týchto kostolov je na výveskách
vo všetkých našich kostoloch a bude zverejnený aj vo Farskej rodine a na našej webovej
stránke. Pre nás bude teritoriálne najbližšie
bazilika Povýšenia sv. kríža v Kežmarku.
Na pracovnej porade Pastoračnej rady farnosti boli navrhnuté aspoň dve spoločné farské pešie púte do baziliky v Kežmarku spojené so sv. omšou a katechézou o milosrdenstve.
Chceli by sme ich zorganizovať na budúci
rok na jar a na jeseň.
Okrem toho Vás v našej farnosti všetkých
pozývame každý deň, počas celého Svätého
roka milosrdenstva, do farského kostola o
15.00h na spoločnú modlitbu korunky. Po
jej skončení by sme podľa našich časových
možnosti chceli v spovednici vysluhovat
sviatosť zmierenia.
Milosti s odpustkami môžu v nasledujúcom roku dosiahnúť nielen zdraví,
ktorí budú prechádzať milostivými
bránami, ale aj chorí, väzni, ľudia na
okrajoch spoločnosti ba dokonca i
zomrelí. Celý list Svätého Otca Františka,
ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti
mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva,
zverejníme v nasledujúcich Farských rodinách.
pokračovanie na druhej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z krstu Elly Hradickej 50€. Pán Boh zaplať.
2. V jesennej zbierke na charitu sa vyzbieralo: v Sp. Belej 831€, v Kr. Vsi 540€ a v Strážkach 94€. Pán Boh zaplať.
3. Stretnutie ružencového bratstva bude v nedeľu 6.12.2015 o 14.00h vo všetkých
kostoloch našej farnosti.
4. Z technických príčin budeme zapisovať úmysly sv. omší na celý polrok dopredu,
len v kancelárii farského úradu a začneme v pondelok ráno 7.12..2015 od 8.00h. V
pondelok budeme zapisovať len výročné sv. omše (1,5,10,15,20...). Úmysly môžete nahlásiť priebežne celý týždeň a to osobne, alebo telefonicky 052 – 4581386.
5. Lektorov pozývame na formačné stretnutie: v Kr. Vsi v pondelok 7.12.2015 večer po sv. omši
na obecnom úrade o 18.30h, v Sp. Belej v utorok 8.12.2015 večer po sv. omši o 19.30h. v kancelárii FÚ.
6. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 11.12.2015 t.j. v piatok večer po
sv. omši prosíme veriacich z ulice 1. mája: bytovky č. 15, 17 a 19.
7. Na prahu mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva v spolupráci s rehoľnými
sestrami Matky Božieho milosrdenstva Vás pozývame na duchovnú obnovu, ktorá
sa uskutočni v našej farnosti v dňoch 11. – 13.12.2015. Konkrétny program je zverejnený
vo farskej rodine i na výveskách v kostoloch.
8. eRko: Pozývame všetkých koledníkov na vysielaciu sv. omšu s otcom biskupom,
ktorá bude 12.12.2015 o 10.30h v bazilike Sedembolestnej P. Márie v Poprade. Nahlásiť sa môžete u svojich animátorov, ktorí vám poskytnú bližšie informácie. Oznam platí aj pre
filiálky Strážky a Krížová Ves.
9. Na budúcu nedeľu 13.12.2015 bude po svätých omšiach pred naším kostolom
zbierka Občianskeho združenia Ranč Emanuel. Vaše milodary budú použité na výstavbu
domu na pol ceste pre mladých dospelých po opustení detských domovov. Zbierka je schválená otcom biskupom Štefanom Sečkom a bude prebiehať pri kostoloch našej farnosti po všetkých sv. omšiach. Bližšie informácie sa dozviete z plagátu na nástenke.
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Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva začneme
v našej farnosti trojdňovou duchovnou obnovou na tému „O milosrdnom Otcovi“. Pozván- Po jej pomodlení bude podľa možku i program nájdete na zadnej strane tejto nosti aspoň jeden kňaz vždy
Farskej rodiny.
k dispozícii v spovednici.
Peter Petrek, farár

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Sv. Ambróza, bisk. a učiteľa Cirkvi, spomienka
Večerná sv. omša z nasled. slávnosti
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE
Slávnosť ( PRIKÁZANÝ SVIATOK )
Féria

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
+ adorácia

R - ruženec

K - Kolónia
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SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 + Mikuláš Pitoňák
09.00 + Adam Slodičák 10.výr.
18.30 B. pož. pre včelárov a ich prácu

+ Andrej, Žofia, Alžbeta, Jozef, Mária
Pisarčík
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RoS - Roraty pri sviečkách

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

ADVENTNÁ AKTIVITA VO FARNOSTI

Evanjelium podľa Jána.
streda 9. 12. - 8, 31 - 59
2. týždeň
štvrtok 10. 12. - 9. kapitola
nedeľa 6. 12. - 7, 1 - 31
piatok 11. 12. - 10. kapitola
pondelok 7.12. - 7, 32 - 53
sobota 12. 12. - 11, 1 - 44
utorok 8.12. - 8, 1 - 30
nedeľa 13. 12. - 11, 45 - 57
pokračovanie z titulnej strany
KORUNKA
Svätý otec František v bule zdôrazňuje, že v celom roku nepôjde iba o Božie milosrdenstvo,
KAŽDÝ DEŇ
ale aj o každé ľudské milosrdenstvo. Preto nás V našej farnosti sa v tomto milostivyzýva, aby sme milosrdenstvo nielen prijímali, ale ho vom roku MILOSRDENSTVA
veľkodušne pre všetkých ľudí aj uskutočňovali.
chceme spolu s vami modliť
Jubilejný rok sa skončí v deň liturgickej slávnosti Ježiša Krista, Kráľa vesmíru, 20. Novemkaždý deň Korunku
bra 2016.
Božieho milosrdenstva

Spišská
Belá
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LITURGICKÝ PREHĽAD

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

+ Mikuláš, Justína

+ Helena Tkáčová 1.výr.
+ Jakub Fedor, 10. výr.

06.30 za levočských pútnikov
10.30 za veriacich
+ Jozef, Jakub Maniak
Na úmysel kňaza
18.30 + Júlia Bočkayová a ost. + z rod.
6.30 + Anton Šelep 1.výr.
17.30 + z rod. Marhefkovej, Andrášovej
+ Erika
a Miturovej
+ Ondrej, Mária a Ján Gallik
+ Mária Bohorová B. pomoc a zdr. pre Bernardu
6.30 Ján, Patrik, Peter, Anna, Hanka, zdr.
Zdr. a B. pož. v rod. Geleta B.pomoc
+ Pavlína Koščová
kovej st., Geletkovej ml.,
18.30 Za dobrovoľníkov a návštevníkov
Hudákovej
Faceclubu
9.00 za levočských pútnikov
+ Katarína, Anton, Jakub
18.30 + Anna Hudáčková 5.výr.
a Jozef Krempaskí
07.30 zdr. a B.pož Lucia a Peter Krett
09.00 + Július, Ema Maťašovskí, Jakub
Zdr. a B.pož. v rod. Slavomí+ Eduard Šmelko
a Hermína Kovalčíkoví
ra Fedora
18.30 + Jozef, Mária Kollar
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