STRETNUTIE S REHOĽNÍKMI
MILOSRDNÝMI BRATMI

KURZ PLÁNOVANÉHO
RODIČOVSTVA

5. 5. 2017 - SMIŽANY
Svätyňa Božieho milosrdenstva, 18:30

Farnosť Poprad organizuje kurz prirodzených
metód plánovania rodičovstva.

6. 5. 2017 - SPIŠSKÉ PODHRADIE
Farský kostol narodenia Panny Márie, 8:00

Kurz je určený pre manželo
a snúbencov.

6. 5. 2017 - KEŽMAROK
Bazilika Povýšenia sv. Kríža, 18:00

Budú ho viesť manželia Predáčovci.

7. 5. 2017 - STARÁ ĽUBOVŇA
kostol sv. Petra a Pavla, 8:30
PROGRAM V RÁMCI STRETNUTÍ:
svätá omša (podľa bežného poriadku), stretnutia s milosrdnými bratmi, možnosť osobného
rozhovoru, film o diele milosrdných bratov,
osobné svedectvo milosrdného brata, malé pohostenie, inšpirácia pre tých, ktorí uvažujú zasvätiť sa Bohu, ponuka ďalších aktivít, spoločná diskusia a mnoho iného...

1. stretnutie kurzu sa uskutoční vo
štvrtok 4.5.2017 o 19.15 hod.
pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda
v Poprade.
Záujemcovia nech sa nahlásia cez webstránku
farnosti Poprad, emailom alebo osobne v
kancelárii farského úradu v Poprade.
Viac informácii nájdete n
http://www.rkcpoprad.sk/ppr

PANE, ZOSTAŇ SO MNOU NAVŽDY.

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema
vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel
s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I
spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“
Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v
Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto
dňoch?“ On povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli:
„No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred
všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední
muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme
dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale je už tretí deň, ako
sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj
naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije“ (Lk 24, 13 – 23).

Keď tak premýšľam nad postojmi učeníkov, ktorí išli s Ježišom, mám chuť ich odsúdiť za to, že
nespoznali Ježiša, ktorý šiel s nimi. „Ako je to
možné?“ pýtam sa.
V duchu sa „pozriem“ na svoju prítomnosť na
každej svätej omši. Ježiš tu aj mne zjavuje svoje
slovo, vysvetľuje mi ho skrze kňaza, dáva sa mi
poznať pri lámaní chleba a ponúka sa mi sám
osobne v Eucharistii za pokrm. „Otvárajú“ sa mi
oči pri tomto lámaní chleba? Pozývam Ježiša,
aby zostal so mnou? Alebo ho s pocitom ľahostajnosti nechám odísť?
On prichádza veľmi nenápadne ako manžel či manželka, rodič, priateľ, pacient,
kolega, učiteľ, starček či starenka a túži
byť v mojej blízkosti. Ako ho ja vnímam?
Mám o neho záujem?
Zamyslenia
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ĎAKUJEME BOHU ZA TRI ROKY MILOSTI.

O

d myšlienky modliť sa nepretržite celé pôstne obdobie deň aj
noc, ktorú nám Boh vnukol na
poludnie popolcovej stredy
4.3.2014 a od začiatku modlitbovej aktivity 24/7 dňa 20.4.2014 uplynulo tri
roky.
Myslím, že je na mieste, aby sme nášmu Bohu z úprimného srdca poďakovali za tri roky
milostí. Tie milosti vymodlené nepretržitou
modlitbou sa nedajú vypočítať, zmerať, alebo odvážiť, ale raz vo večnosti azda uvidíme
o čom to všetko bolo. Preto:
Ďakujeme Ti Bože za uplynulé tri roky
milosti.
Ďakujeme Ti Bože za každého človeka,
ktorý obetoval svoj osobný čas v nepretržitej modlitbe.
Ďakujeme Ti Bože za tvoju ochranu farského kostola i všetkých modliacich
sa ľudí v ňom.
Ďakujeme Ti Bože za dar viery a modlitby.
Ďakujeme Ti Bože za to, že nás stále učíš
modliť sa a modlíš sa v nás.
Ďakujeme Ti Bože za každú vyslyšanú
modlitbu.
Prosíme Ťa Bože jen o jedno, aby sa
vo všetkom plnila vždy Tvoja vôľa.
Amen.
Aj ja Vám, milí modliaci sa farníci, z úprimného srdca ďakujem za svedectvo Vašej
praktickej viery. Pozývam všetkých na
stretnutie spoločenstva modliacich sa
24/7 v utorok 2.5.2017 o 18.30h na sv.
o. do farského kostola v Sp. Belej.
Peter, farár

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp.B.: novomanželia Michaela a Slavomír Mirga 20€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na realizáciu základnej cirkevnej školy v Sp. Belej: 50€ z osláv 50. narodenín. Pán Boh zaplať.
3. Darovali na kostol v Kr. Vsi: Bohu známa sestra 70€. Pán Boh zaplať.
4. Stretnutie III.rádu Sv.Františka bude 30.4.2017 o 13.30h vo farskom kostole v Sp.Belej.
5. Od 1.mája do 7.mája 2017 prebieha Týždeň modlitieb za povolania.
6. Skúšky detí na prvé sv. prijímanie budú 1.5.2017 pre školu J. M. Petzavala od 15.00h a 2.5.2017 pre školu
M.R. Štefánika od 15.00h v kancelárii farského úradu. Prosíme, aby prišlo dieťa v doprovode rodiča.
7. Nácvik detí na prvé sv. prijímanie vo farskom kostole bude v nedeľu 30.4.2017 o 16.00h a
každú stredu po sv. omši až do 1. sv. prijímania.
8. Nácvik detí na prvé sv. prijímanie v Kr. Vsi bude každý štvrtok po sv. omši až do 1. sv. prijímania.
9. V stredu 3.5.2017 pripadá na našu farnosť celodenná poklona, ktorú zaviedol Boží sluha
biskup Ján Vojtaššák. Poklona začne po rannej sv. o. v kostole v Kr. Vsi a bude trvať do 16.30h. Prosíme
veriacich z filiálky, aby sa aktívne zapojili do adorácie.
10. V týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vždy pred sv. omšou, ak bude možnosť aj
počas sv. omši a ak bude treba aj po sv. omšiach. Okrem toho vo farskom kostole v stredu dopoludnia od
8.30h do 10.00h. Vo štvrtok a v piatok popoludní od 15.00h do 16.30h.
11. Chorých zo zoznamu pána kaplána Petra Gažiho navštívime vo štvrtok od 9.00h. Ostatných chorých navštívime v piatok.
12. Oznam pre všetkých birmovancov: nácvik na birmovku bude v piatok 5.5.2017 hneď po skončení
večernej sv. omše. Účasť všetkých birmovancov je veľmi nutná. Bolo by veľmi praktické, aby ste všetci prišli na
sv. omšu, aby sme po sv. o. mohli nácvik ihneď začať.
13. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 06.05.2017, prosíme tieto ženy: Anna Geletková č.d. 230, Anna Kubovová, č.d. 140, Helena Kaľavská, č.d. 145.
14. Stretnutie členov ružencového bratstva bude v nedeľu 07.05.2017 o 14.00h vo farskom kostole.
15. eRko pozýva všetky deti na Misijnú púť na Mariánsku horu v Levoči, ktorá sa uskutoční 13.
mája. Deti, ktoré majú záujem si môžu prihlášky vyzdvihnúť pri časopisoch v kostole.
16. Od roku 2003 sa Tretia veľkonočná nedeľa slávila ako Biblická nedeľa. Na návrh Katolíckeho
biblického diela na Slovensku biskupi na 86. plenárnom zasadaní KBS schválili zmenu času tohto slávenia. Od
tohto roku 2017 sa ako Biblická nedeľa bude sláviť Druhá adventná. Viac informácii nájdete na webovej stránke Katolíckeho biblického diela.
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Jakub Korub, syn Jozefa a Marcely r. Džadoňovej, býv. v Strážkach
a Dominika Horská, dcéra Kamila a Milady r. Regešovej, býv. v Strážkach
Lukáš Heldák, syn Ivana a Márie r. Kozubovej, býv. v Sp. Belej
a Katarína Kisková, dcéra + Jána a Zlatice r. Smolenovej, býv. v Slov. Vsi
Karol Cichuta, syn Henrika a Wieslawi r. Krlišovej, býv. v Radomsku
a Lucia Fodorová, dcéra Štefana a Evy r. Neupauerovej, býv. v Sp. Belej
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SPIŠSKÁ BELÁ:
7.30 + Ján Mazurek 10. Výročie
10.30 za veriacich
18.30 + Anton Budzák

STRÁŽKY:
Zdr. a B. pož. pre
Damiána a Annu
s rod.

KRÍŽOVÁ VES:
Zdr. a B. pož. pre Janku
a Ľuba Gotzmann 30. rokov
manželstva
15.00 + Koloman Hangurbadžo

Po

Zdr. a B. pož. pre deti aj s rodinami

Ut

+ Margita, Vladimír

St

+ Elena, Vincent a Dušan

7.30 + Marcelka, Erika a Ivan
17.00 Nataška 50. nar. Zdr.
a B. p.

+ Anna

Za hasičov

Št

Radoslav Krempaský, syn Ondreja a Viery r. Hudačekovej, býv. v Sp. Belej
a Lenka Lechová, dcéra Rastislava a Zuzany r. Novoroľníkovej, býv. v Sp. Belej

So

Lukáš Jakubík, syn Jozefa a Petronely rod. Stašíkovej, býv. v Sp. Belej
a Tatiana Andrejčiková, dcéra Juraja a Moniky rod. Lipčákovej, býv. v Papíne

Ne

Ján Mižigár, syn Gejzu a Marty r. Hangurbadžovej, býv. v Kr. Vsi
a Lenka Mižigarová r. Horváthová, dcéra Matúša a Ľubomíry r. Hangurbadžovej, býv. v Kr. Vsi

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Strážky

+ adorácia K - Kolónia R - ruženec F - Fatimská pobožnosť DN - Dom nádeje na cintoríne

Pi

Adam Novák, syn Andreja a Viery r. Lorenčíkovej, býv. v Sp. Belej
a Soňa Olekšáková, dcéra Jána a Anny r. Gurgoľovej, býv. v Strážkach

Spišská
Belá
7:30
10:30
18:30

NE

Erik Vošček, syn Jozefa a Alžbety r. Hudačekovej, býv. v Sp. Belej
a Michaela Marečková, dcéra Juraja a Kataríny r. Vytikačovej, býv. v Sp. Belej

Vladimír Horník, syn Jozefa a Viery r. Pacanovskej, býv. v Kežmarku
a Andrea Kubašovská, dcéra Jaroslava a Ľudmily r. Melegovej, býv. v Sp. Belej
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LITURGICKÝ PREHĽAD

6.30 + Ján Britaňak a ostatní + z rod.
18.30 Zdr. a B. pož. pre rodinu Hudačeková, Majerčáková a Halčinová
7.30 + Jozef a Mária Štefaňak
18.30 + Jozef, Angela, Alena
07.30 + Tomáš Kolodzej 5. výr.
10.30 + Jozef a Mária
a ost. + z rod. Gemzovej
18.30 + Janka Pohlutková 1. výr.

+ Peter, Ružena

Ján Majerčák 50. nar.
zdr. a B. pož.

+ Michal, Katarína, Alžbeta

+ Oto

+ Michal Grivalský 1. výr.

SVÄTOFLORIÁNSKA SLÁVNOSŤ
Pozývame Vás v nedeľu 7.5.2017 o 10.30h do farského kostola v Sp. Belej
na Svätofloriánsku slávnosť. Pozvanie celebrovať sv. omšu prijal dp. Ján Dubecký,
kňaz Ordinariátu OS a OZ SR, ktorý pôsobí ako duchovný pri Horskej záchrannej službe
vo Vysokých Tatrách.
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