pokračovanie z titulnej strany
je školské i domáce povinnosti. Vzmáhajme sa v múdrosti a sile ako Ježiš v
nazaretskej rodine. Neuspokojme sa s
plnením povinností, urobme viac. To
platí vo všetkých rovinách života, aj v
duchovnej. Pán si aj nás vychováva, pripravuje, dáva nám spoznať cestu, po

ktorej verní služobníci dôjdu do neba.
A nie sami, ale aj s tými, ktorých zachránia. Koho by si mohol počas nasledujúceho týždňa duchovne chrániť či
zachrániť?
rok sv. Martina

MANŽELSKÉ VEČERY
Už viac ako dvadsať rokov prebieha Kurz Manželské večery po celom svete. Pomáha mnohým párom budovať silné manželstvá.Kurz vytvorili Nicky a Sila Leeovi pochádzajúci z Londýna v roku
1996. Sú manželmi viac ako 30 rokov a majú štyri deti. Aj v našej farnosti by sme chceli ponúknuť manželom tento kurz hneď po Veľkej noci.
Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí raz za týždeň. Zámerom kurzu je pomôcť
manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah.
Kurz dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva.
Každý večer dostanú manželia príležitosť užiť si spoločný čas a pritom načúvať a rozprávať sa. Budú mať ako pár dosť času na rozhovor o téme večera. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie párov je plne rešpektované.
Srdečne Vás pozývame na tento kurz.Podrobnejšie informácie o čase konania kurzu,
ako aj možnosť prihlásiť sa bude v ďalšom čísle farskej rodiny.
Viac informácií o kurze si môžete pozrieť aj na internetovej stránke http://manzelskevecery.maranathapo.sk/kurzmanzelske.html
Čo nám dal kurz: Jim a Lisa
"Žili sme spolu v jednom dome a napriek tomu sme žili oddelené životy." Lisa
'Vďaka kurzu sme se znovu naučili spolu hovoriť. Často si človek myslí, že vie komunikovať, ale
v skutočnosti iba hovorí. Dokázali sme prekonať povrchnú komunikáciu a znovu sme začali
zdieľať svoje životy. To obnovilo intimitu a vzájomnú blízkosť,teda to, čo je na manželstve tak
krásne.' Jim
'Ani nedokážem vyjadriť, akú hlbokú zmenu vniesol kurz do nášho manželského života.' Lisa
'Neviem ako kurz dostatočne doporučiť. Prídete tam a čaká vás večera pri sviečkach. Zaoberáte
sa podstatnými vecami. A to prináša zmenu. Manželstvo je najdôležitejší vzťah a myslím, že
každý by si na neho mal vyhradiť dostatok času.' Jim
Tešíme sa na Vás ! Rodinné spoločenstvo
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

Farská

Pôstne obdobie

Rodina

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

26. marec 2017 - 13/2017

KATECHÉZY O SV. MARTINOVI Z TOURS:

D

7. ZBOŽNÁ TÚŽBA

vanásťročný Martin bol so svojím
priateľom Festom na bohoslužbách v bazilike. Vedel, že ako katechumen môže byť len na bohoslužbe slova. O to viac sa snažil pozorne
počúvať. Diakon prečítal z Matúšovho evanjelia Ježišove slová: „Ak chceš byť dokonalý,
choď, predaj čo máš, rozdaj chudobným a
budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Tieto slová chlapcom prenikli ako
blesk. A možno ešte viac pokračovanie: „Keď
mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo
mal veľký majetok.“ Platili tieto slová iba o
tom mladíkovi či aj o synovi rímskeho dôstojníka? Diakonove slová rezonovali v Martinových ušiach ako keby práve toto bolo pozvanie na cestu, ku ktorej ho Pán volá. Bolo
teda cieľom jeho života nasledovať Pána v
chudobe? Medzitým vystúpil na kazateľnicu
biskup. Jeho slová sa jasne rozliehali bazilikou až do predsiene pre katechumenov. Biskup rozprával konkrétne prípady ľudí, ktorých poznal a nasledovali Ježiša ochotnejšie
ako mladík z evanjelia. Rozprával o tébskych
pustovníkoch, ktorí rozdali svoj majetok
chudobným a usadili sa ako pustovníci v
skalnatej jaskyni a tu dlhé roky v modlitbách
slúžia Pánovi. Prichádzajú za nimi ľudia z
miest a dedín a oni im radia, učia ich, modlia
sa s nimi a za nich. Biskup rozprával o mladíkovi Pachomiovi, ktorého rímski legionári
odvliekli z jeho rodnej dedinky pri Níle do
vojenskej služby. Tam medzi vojakmi spoznal a prijal kresťanskú vieru, dal sa pokrstiť a
stal sa zbožným pustovníkom. Založil kláštor, ktorý sa stal útočiskom mnohých rehoľ-

níkov. Spoločne svoj život posväcujú prácou
a modlitbou. Martin počúval so zatajeným
dychom. Bolo mu, akoby počúval Boží hlas,
ktorý ho volá k životu v chudobe a odriekaní
ako pustovník na brehu Nílu. V hlave cítil
zmätok, ale jeho srdce horelo ako srdce
emauzských učeníkov keď spoznali Pána. Vedel, že tento sen sa aj preňho raz stane skutočnosťou.
Počas nasledujúcich desiatich rokov Martin
absolvoval vojenskú školu, nastúpil do služby
v armáde a stal sa najlepším šermiarom,
jazdcom i lukostrelcom. Ako katechumen s
priateľom Festom priviedol k viere nejedného mladíka, ba aj učiteľa lozo e, no sám sa
kresťanom stať nemohol. Ponúkala sa mu
úspešná kariéra vojaka, no zároveň mal vždy
na pamäti biskupove slová z onej kázne. Neraz, keď ho chválili alebo povýšili, si opakoval: „Ale najvznešenejšie je stať sa svätým...“
Otec ho neraz zobral do Milána, kde mohol
obdivovať krásne paláce, triumfálne oblúky,
stretnúť vojakov najvyšších hodností, no aj
tak si stále opakoval: „Veď čo osoží človekovi,
keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“
Zodpovedne si plnil svoje povinnosti a dušu,
hoc ešte nepokrstenú, ozdoboval skutkami
kresťanských čností. Uvedomoval si, že najprv musí byť dobrým človekom, aby sa mohol stať dobrým a raz svätým kresťanom.
Veľa vody pretečie naším dedinským
potokom, kým sa z detí stanú „dospeláci“. Nechajme sa povzbudiť príkladom
sv. Martina a zodpovedne si plňme svopokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp.B.: z pohrebu Emila Oksoša 50€, z krstu Emílie Reľovskej
20€, z krstu Hany Vislockej 50€, z krstu Martina Sičára 100€. Pán Boh zaplať.
2. V NOCI Z 25.NA 26.3.2017 SA MENÍ ČAS. O DRUHEJ HODINE STREDOEUROPSKÉHO ČASU POSÚVAME HODINY NA TRETIU HODINU LETNÉHO ČASU.
3. Pozývame Vás na rodinnú sv. omšu v nedeľu 26.3.2017 o 10.30h do farského
kostola v Sp. Belej. Pozvanie celebrovať sv. omšu prijal doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. Téma sv. omše bude: „Deti a ich miesto v rodine“.
4. Tanečné divadlo Atak Vás srdečne pozýva na predstavenie o bl. Sestre Zdenke
Schelingovej „Chcela by som letieť“, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 30.3.2017 v telocvični Spojenej školy v Lendaku o 19.00h. Vstupné dobrovoľné. Viac na plagátoch
a na webovej stránke: www.tdatak.sk
5. Pozývame Vás na farskú brigádu okolo kostola, na farskom dvore a na fare
v sobotu 1.4.2017 od 9.00h. Chlapov a mládencov zvlášť prosíme pomôcť spracovať
drevo a ženy a dievčatá prosíme, aby si zo sebou zobrali náradie na upratovanie v exterieri aj
v interieri.
6. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 1.4.2017, prosíme tieto ženy:
Mária Fedorová, č.d. 104, Monika Frankovská, č.d. 105, Helena Fedorová, č.d. 106.
7. Stretnutie členov ružencového bratstva bude v nedeľu 2.4.2017 o 15.00h vo
farskom kostole.
8. Pôstna aktivita: Pozývame deti, ktoré sa chcú zapojiť do pôstnej aktivity, aby si prišli
v nedeľu po sv. omši do sákristie po aktivitu.
9. Pozývame vás do pôstnej modlitbovej aktivity „Za našu farnosť“. Každý deň sa
na svätej omši v prosbách budeme modliť za konkrétnu ulicu našej farnosti a jej obyvateľov.
Zapojte sa účasťou na svätej omši, alebo osobnou modlitbou doma v deň, keď budeme konkrétne prosiť za vašu ulicu. Túžba po jednote a spolunažívaní v susedských vzťahov môže
medzi nás priniesť pokoj a dobro. V tomto týždni sa budeme modliť za tieto ulice:
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

07.30 Zdr. a B. pož. pre Zuzanu 60. nar.
10.30 + Katarína, Imrich a ost. z rod.
18.30 + Anna a Emil

+ Alžbeta

+ Juraj, Helena a Juraj

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Branislav Džerenga, syn Jozefa a Júlie r. Hodermarskej, býv. v Smolníku
a Petra Gotzmannová, dcéra Petra a Beáty r. Gotzmannovej, býv. v Sp. Bele

Po

Zdr. a B. pož. pre Hanku 80. rokov

Ut

Zdr. a B. pož. Verona 75. rokov a Andrej
80. rokov

PÔSTNA POLIEVKA

St

+ Sára Bočkaiová 5. výr.

B. pomoc a zdr. pre Jozefa
Andraša s rod.

Milí farníci! Radi by sme Vás pozvali k pôstnej aktivite „Pôstna polievka“,
o ktorej sme viac písali vo Farskej rodine minulého týždňa. Za polievku môžete zaplatiť
dobrovoľný príspevok čím podporíte rôzne projekty pomoci rodinám v núdzi.

Št

+ Šimon-50.výročie, Agnesa a ostatní
z rodiny Gálik

+ Ján, Anna Sitár

Pi

+ Anna- 45 r.výroč.

+ Tomáš Nálepka 10. výr.

V našej farnosti sa bude podávať pôstna polievka v utorok 28.3.2017 od 11.00
do 14.00 v sále farského úradu.

So

7.30 Jaroslav, Daniela, Leo zdr. a B. pož.
18.30 + Ružena Ďurišová 1. výr.
a + Vladimír

Všetkých Vás srdečne pozývame ochutnať pôstnu polievku
a tak pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Ne

07.30 + Milan Mazurek
10.30 + Ján Koščák 1. výr.
18.30 + Petrik Zemjanek

- 26.3.2017 nedeľa – Záhradná
- 27.3.2017 pondelok – Krátka
- 28.3.2017 utorok – Lipová
-29.3.2017 streda – Agátová
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Spišská
Belá
7:30
10:30
15:00 KC
18:30

LITURGICKÝ PREHĽAD

- 30.3.2017 štvrtok – Športová
- 31.3.2017 piatok – Weberová
- 1.4.2017 sobota – Vojtasova

Za rodiny Daniela a Eduarda
Pajera
+ Walter

+ Michal, Mária Fedor
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