PANE, VEĎ AJ MŇA PO CESTÁCH, KTORÉ
MÁŠ PRE MŇA PRIPRAVENÉ.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov,
neboj sa prijať Máriu, svoju manželku,
lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha
Svätého“
(Mt 1, 18 – 20).
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S

narodením Ježiša Krista to bolo
takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli
začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol
človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

Pane, veď aj mňa po cestách, ktoré
máš pre mňa pripravené.
Zamyslenia
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VYSIELACIA SVÄTÁ OMŠA

Nazaretský mladý muž Jozef a deva
menom Mária boli zasnúbení. Čakalo sa
iba na slávnostné vovedenie nevesty do domu ženícha, ktoré sa rovnalo dnešnej svadbe. Keď sa Mária vrátila od svojej tety Alžbety, Jozef sa dozvedel, že čaká dieťa. Dokážem
si predstaviť, čo sa odohrávalo v Jozefovom
vnútri? Čo asi tak cítil? Poníženie? Zradu?
Nie! Je to muž žijúci v Božej blízkosti.
Preto hľadá cestu, ktorá neublíži ani
Márii, ani dieťaťu. Jeho postoj je fascinujúci a obdivuhodný. Môžem sa od neho naučiť dôležitú vec. Keď človek úplne
odovzdá svoj život Bohu a ochotne
prijme jeho vôľu, Boh ho za túto vernosť odmení svojím nesmiernym požehnaním a pokojom.
Rád by som podľa vzoru svätého Jozefa odovzdal svoj život Bohu! Jozefov príbeh ma
môže motivovať k tomu, že si nemám zakladať na svojich plánoch, predstavách a snoch,
hoci by boli akokoľvek dobré a ušľachtilé. A
to hlavne vtedy, keď cítim, že ma Boh
pozýva kráčať iným smerom a spôsobom života. Preto je veľmi dobré pýtať
sa každé ráno Boha, aký má so mnou
plán, a zároveň ho prosiť o pomoc, aby
som ho dokázal splniť pohotovo a dopodrobna ako Jozef.

Adventné obdobie

A

ko už býva zvykom, každý rok pred
samotným koledovaním Dobrej noviny, sa koná spoločná sv. omša všetkých koledníkov z jednotlivých diecéz, ktorú celebruje otec biskup. Inak tomu
nebolo ani tento rok.
V sobotu, 10. 12. 2016, sa 65 ľudí z našej
farnosti vybralo na túto sv. omšu, ktorá
sa konala v kostole sv. Petra a Pavla
v Starej Ľubovni. Celebroval ju emiritný pomocný biskup spišskej diecézy Mons. Andrej
Imrich. Povzbudil nás milým slovom. Kázal
o daroch, o ľuďoch, ktorí ich dávajú, ale aj
o tých, ktorí ich prijímajú. Radosť nespočíva
len v prijímaní darov, ale najmä v dávaní, obdarovaní. Otec biskup tiež hovoril, aby sme sa nikdy nezabudli poďakovať za dar, ktorý dostaneme. Na konci svojej homílie poďakoval

všetkým deťom za ich ochotu koledovať, a tým
pomôcť svojím kamarátom v Afrike.
Špecifikum pre túto sv. omšu je vždy
špeciálny spoločný obetný dar, ktorý
slúži na pomoc iným. Tento rok ním boli detské ponožky, ktoré sa odovzdali do
krízového centra v SĽ – 420 párov.
Na záver sv. omše otec biskup udelil všetkým
koledníkom Dobrej noviny požehnanie. Po
požehnaní nasledovala ešte samotná koleda,
ktorú si tento rok pripravili koledníci z farnosti
Granč – Petrovce.
Po sv. omši bol pre deti pripravený program,
ktorý pozostával z viacerých stanovíšť. Deti sa
mohli naučiť nové eRko tance alebo doladiť
svoje kostýmy, ktoré využijú pri koledovaní.
Ďalšia vysielacia sv. omša je za nami.
pokračovanie na druhej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z pohrebu Jána Kuruca 40€. Pán Boh zaplať.
2. Modlitbové stretnutie III.Rádu sv. Františka bude v nedeľu 18.12. o 13.30h vo farskom kostole v Sp. Belej.
3. Vianočné upratovanie - o pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 19.12.2016
t.j. v pondelok ráno o 7.30h prosíme veriacich z ulice 1.mája.
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 23.12.2016, prosíme tieto ženy:
Viera Ferenčáková, č.d. 3, Helena Pavličková, č.d. 4, Marta Čepišáková, č.d. 9, Marta Bujňáková, č.d.
10, Gabriela Grotkovská, č.d. 11.
5. Úmysly sv. omší budeme zapisovať na celý polrok dopredu v kancelárii farského
úradu a začneme v pondelok ráno 19.12.2016 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. Najlepšie v dopoludňajších hodinách, alebo večer po
sv. omši, lebo popoludní budeme spovedať v okolitých farnostiach.
6. Chorých pred vianočnými sviatkami navštívime v piatok dopoludnia 23.12.2016.
Adresy nám môžete nahlásiť v sakristii, alebo na farskom úrade.
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ZMENY SV. OMŠÍ VO FARNOSTI SPIŠSKÁ BELÁ

Milí farníci, po pastoračnom rozhovore s našim diecéznym otcom biskupom Mons.
Štefanom Sečkom, s jeho odporúčaním a po prerokovaní s pastoračnou radou sme
sa rozhodli urobiť zmeny v počte a časoch sv. omší v našej farnosti. Konkrétne ide
o tieto zmeny:
1. vo farskom kostole sme zrušili sv. omšu v nedeľu o 9.00h. a v piatok ráno 6.30h.
2. v Krížovej Vsi sme zrušili sv. omšu v sobotu večer a zmenili sme čas sv. omše v nedeľu na 9.30h.
3. v Strážkach sme zrušili sv. omšu vo štvrtok a zmenili sme čas sv. omše v nedeľu na 9.00h.
4. v rómskom pastoračnom centre v Kr. Vsi sme pridali sv. omšu vo štvrtok a zmenili sme
časy sv. omši v týždni na 16.30h.
V Kódexe kánonického práva sa píše, že kňaz nemôže slúžiť denne toľko svätých
omší, koľko chce, ale môže slúžiť za deň iba jednu svätú omšu (kánon 905 §1). Kde je
nedostatok kňazov a kde existujú pastoračné potreby veriacich, môže diecézny biskup alebo generálny vikár, dovoliť kňazovi slúžiť vo všedný deň dve sväté omše a v nedele a prikázané sviatky
až tri sväté omše (kánon 905 §2).
Tvoríme jedno farské spoločenstvo a všetky kostoly v celej našej farnosti sú pre
všetkých farníkov. Vám, ktorým nevyhovujú časy sv. omší vo farskom kostole, využite všetky možnosti na filiálkach a naopak.
Zmena sa začne uskutočňovať od 1.1.2017. Ďakujeme Vám za Vaše pochopenie.
Kňazi farnosti Sp. Belá Peter, Marek a Peter
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pokračovanie z titulnej strany
Pred nami je však koledovanie Dobrej
Noviny- 26. 12. Ak chcete privítať koledníkov aj vo svojom príbytku stačí sa zapísať do zošita, ktorý je pri časopisoch (platí pre Sp. Belú). Vo filiálkach môžete
koledníkom otvoriť dvere 25. 12.
Finančná pomoc tento rok poputuje do Etiópie,
na zlepšenie zdravotnej starostlivosti o matky a
deti v oblasti Irob; na lepší prístup k vzdelaniu

pre deti s postihnutím v okrese Munesa a na zabezpečenie prístupu k pitnej vode v oblasti Nyangatom. V 22. ročníku Dobrej noviny podporia darcovia aj mnoho ďalších projektov v Keni,
Ugande a Južnom Sudáne.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú
prijať koledníkov Dobrej noviny do svojich domovov, tiež ďakujeme za všetky
dary, ktoré sa rozhodnete darovať.
za eRko Dominika

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
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Od 15.00h vigília Narodenia Pána
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R - sv. ruženec

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
Ne

SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 + Ján Štefaniak
09.00 + Stanislav Monka
18.30 za modliacich sa 24/7

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

+ Anna Bekešová
20. výr

+ Žofia, Martin, Rudolf,
Mária a Miroslav

+ Magda, Mária,
Štefan

St

+ Anna Tomašková 10. výr., + Anna Tomašková 1. výr., + František a + František
+ Ondrej Kolodzej a Mária 20. výr.,
+ Tomáš
6.30 + Jozef a Mária Muškolaj
17.30 Anna, B. pož. a zdr. 60 nar.

Št

+ 1. výročie Ondrej Kostka

Anton a Viera Mazurek B. pož. a zdravie

+ Dávidko, Peter

Pi

6.30 + Lydia Muchová 15.v.
a + manžel Peter
18.30 + František Bekeš a ost. + z rod.

Za zdravie a B. pož. v
rodinach Bachleda,
Štefaňák, Dubec,
Papan, Podolský,
Marek a Kukan

+Katarína, Ján a František
Pavličko

So

7.30 + Anna Bekešová
15.00 + Mária a Štefana a ostatných
+ z rodiny Pajerovej a Belerovej
24.00 za zdr. aB. Pož. pre zamestnancov
s rodinami firmy Remesla Belá

Ne

7.30 + Anna Kuchtová + Ján Kuchta
9.00 + Štefan, + Irena a ost. + z rod.
10.30 + Štefan a ostatní z rod. Čarnogurskej

Po
Ut

+ Jozef Kredatus

+ Ján a Michal Svitana

Zuzana 30 r., zdr. a B. pož.

+ Ružena 5.výr.

za kňazov Peter, Marek
a Peter
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