Farská

Vianočné obdobie

Rodina

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

1. Január 2017 - 1/2017

Nech vám naplní srdce hlboký pokoj a nekonečná dôvera v Toho, ktorý sa narodil nespoznaný v tichu noci v biede a prešiel všetkým ťažkosťami
a utrpením, aby sa stal oporou pre každého z nás
a prameňom šťastia a oslobodenia od každého zla.
Nech sa aj ty dnes zrodíš do "nového života s Kristom"
v nekonečnej dôvere v doborotu Otca, ktorý ťa tak miloval, že poslal svojho
Syna, aby si nezahynul ale mal večný život s Ním.
Nech vám narodený Pán sveta a vesmíru oblaží vaše skrehnuté srdcia rosou svojej
dobroty a lásky, s ktorou zišiel zo slávy nebies do plačlivého údolia zeme,
aby kvôli nám zomrel na kríži a tak premohol večnú smrť a nás opäť priviedol domov
k svojmu a nášmu k večnému a milosrdnému Bohu.
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

To Vám k sviatkom Vianoc a do nastávajúceho roku 2017
prajú a vyprosujú vaši kňazi
Peter, Marek a Peter

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z krstín Miriam Kubašovskej 20€, Dušan Rojko 100€. Pán Boh
zaplať.
2. Darovali na kostol v Kr. Vsi: z narodenín Rudolfa Krempaského 50€; ľudová hudba p. Malichovej 85€. Pán Boh zaplať.
3. Na realizáciu Základnej cirkevnej školy v Sp. Belej sa za posledný mesiac vyzbieralo
2873,86€, z toho z pokladničiek z kostolov: Kr. Ves 20€; Strážky 30€ a ostatné z desiatkov a z milodarov veriacich. Celkovo sa od začiatku (19.7.2016) vyzbieralo 13875,98€. 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.
4. eRko: Koledníci Dobrej noviny ďakujú všetkým ľuďom dobrej vôle a rodinám, za prijatie koledníkov do svojich domovov a za finančnú podporu projektov v Afrike. V Sp.
Belej sa vyzbieralo 1 594,64€, v Strážkach 130,36€ a v Krížovej Vsi 690€. Projekty Dobrej
Noviny môžete podporiť do 31.1.2017 aj prostredníctvom darcovskej SMS v hodnote 2 € na číslo 877
s textom DMS DOBRANOVINA. Ďakujeme.
5. Kto sa pri verejnej pobožnosti na slávnosť Panny Márie Bohorodičky zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Príď, Duchu Svätý tvorivý, získa za obvyklých podmienok
úplné odpustky. V iných dňoch alebo pri súkromnom recitovaní možno získať čiastočné odpustky.
6. Pozývame vás na Jasličkovú pobožnosť, ktorú si pre vás pripravili mladí zo Spišskej
Belej; uskutoční sa vo farskom kostole v nedeľu na sviatok Panny Márie Bohorodičky
1.1.2017 popoludni o 15.00h.
7. V pondelok večer po sv. omši o 19.00h do farského kostola zavíta vysokoškolský pedagog, filozof, teolog a vatikanista Marcel Šefčik, ktorý bude prezentovať svoju novú publikáciu „Vatikán mojimi očami“. Po krátkej prezentácii bude podľa Vášho záujmu možná diskusia s autorom a možnosť zakúpenia si publikácie, ktorá stoji 15€.
8. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme vždy pred sv. omšou.
9. Spoločenstvo Dávid Vás srdečne pozýva na modlitbu chvál, ktorá bude výnimočná v
piatok na sviatok Zjavenia Pána 6.1.2017 so začiatkom o 20.00h. Tešíme sa na Vás.
10. Aj v novom roku Vás miestna organizácia Slovenského Orla v spolupráci s farským
úradom v Spišskej Belej, v rámci jubilejného roku sv. Martina, pozývajú na pešiu púť do
kostola sv. Martina v obci Ihľany. Ide už o druhý kostol z dvanástich zasvätených sv. Martinovi
v Spišskej diecéze. Ak Pán Boh dá, máme v roku 2017, v pláne putovať raz do mesiaca do jedného
z nich. Odchod pešej púte bude cca. o 9.30h (po Fatimskej sobote) 7.1.2017 od kostola
v Krížovej Vsi. Pre tých, ktorí by sa chceli púte zúčastniť a nemôžu ísť pešo, bude možnosť sa dopraviť autom – odchod z fary o 10.30h. Návrat do Spišskej Belej bude zabezpečený autami. Príďte,
urobte dobro pre svoju dušu aj pre svoje telo! (možnosť získať odpustky a zhodiť nabraté vianočné
kilá)
11. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 7.1.2017, prosíme tieto ženy: Mária Vengliková č.d. 16, Denisa Vengliková č.d. 17, Anna Marušinská č.d. 18.
12. Farská koleda: Cieľom je modlitba, prosba o požehnanie ľudí a ich príbytkov a zároveň možnosť
bližšie spoznať aspoň niektorých. Tí, ktorí máte záujem, čakajte nás pred domom. Piatok
06.01.2017 od 14.00h Krížová Ves – iba dedina
13. Pozývame vás na Jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční v kostole v Križovej Vsi v
nedeľu 8.1.2017 popoludni o 14.00h.
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

07.30 za zdravie Žofie a Vierky
18.30 + Viliam, Peter, Vincent, Katarína,
Július, Mária, Marta

+ František Modla 5. výr.

Božie požehnanie a ochrana
Panny Márie pre dedinu
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+ Julius Podolský
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+ Ondrej, Anna Fudaly
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+ Helena, Ján Straka

Ján za B. pož. a uzdravenie
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+ Ján a Mária Halčin

+ Emil Fedor
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18.30 + Margita Mazureková
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07.30 Zdr. B. pož. pre Jozefa 60 rokov
18.30 + Sebastian a ost. z rod.

+ Jaroslav Krempaský 10 . výr.
+ Miloš, Viliam a ost. r

Viktor Svieckovič 80
nar. zdr. a B. pož.

Helena zdr. a B. pož.

Eva zdr. a B. pož.
+ Vladimír Damer

+ z rodiny Budzákovej + Michl Grivalský nedožitých 65r.

Pavol Reľovský, syn Pavla a Ivety r. Džurňákovej, býv. v Podolinci
a Katarína Hudačková, dcéra + Milana a Kataríny r. Kubalovej, býv. v Sp. Belej
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