pokračovanie z titulnej strany
Záverečný program pozostával zo sv. ruženca
a sv. omše, ktoré sa konali vo vnútri Baziliky
Navštívenia Panny Márie. Ruženec sme sa
modlili všetci spoločne a to za všetky kontinenty a svetadiely. Svätú omšu celebroval
otec biskup Mons. Štefan Sečka. Svojím príhovorom nás všetkých povzbudil a na záver
poďakoval všetkým účastníkom za ich púť na
Maránsku horu. Deti ako spomienku na Mi-

sijnú púť dostali misijný ruženec a záložku so
základnými informáciami o zjaveniach vo Fatime.
Pre všetkých z nás to bol dobre strávený čas
s priateľmi, kedy sme mohli aj duchovne načerpať a zároveň sa aj poďakovať P. Márií za
jej ochranu. Svätá Hyacinta a Svätý František,
orodujte za nás.
Za eRko Dominika
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vať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím
mu seba samého“ (Jn 14, 15 – 18. 21).

Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten
ma miluje“ (Jn 14, 21). Keď počúvam tieto Ježišove slová, mám pocit, že ma nimi tlačí do
kúta, kde nemám veľkú možnosť slobodného
rozhodovania. Akoby podmieňoval lásku
„množstvom“ zachovávaných prikázaní.
Opak je však pravdou. Moje vykonané skutky
lásky, dôsledné zachovávanie prikázaní nie sú
podmienkou, ale skôr dôsledkom lásky, vonkajším prejavom toho, čo prežívam vo vzťahu k
Bohu vo svojom vnútri. Darmo by som niekoho slovne presviedčal, ako veľmi milujem Boha
a ľudí, keby moje skutky svedčili o opaku mojich slov!

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby
zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého
svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná.
Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.
Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten
ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milo-
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MISIJNÁ PÚŤ DETÍ

PANE, DAJ, ABY MA TVOJ DUCH VIEDOL VO VŠETKOM,
ČO PREŽÍVAM.

Nie je vždy ľahké žiť podľa tohto Ježišovho slova. Prídu chvíle, keď strácam chuť žiť podľa prikázaní, lebo nemám silu odpovedať láskou a
odpustením niekomu, kto mi ubližuje a robí
mi zle. Rezonujú vo mne otázky: Prečo mám
na zlobu odpovedať práve ja láskou? Prečo sa
neozve ten druhý ku mne prvý, ale vždy to
„musím“ urobiť ja?!
Čím viac budem „spolupracovať“ s Ježišom,
čím viac ho budem spoznávať, tým viac budem
túžiť nasledovať ho všade tam, kam ma povedie, a plniť to, čo odo mňa žiada.

Veľkonočné obdobie

A

j naša farnosť sa zúčastnila celoslovenskej eRko akcie, ktorá sa už po
15. krát uskutočnila v Levoči na
Mariánskej hore. Misijná púť detí
sa konala presne na sté výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime, 13. mája. V tento deň
pápež František vyhlásil bl. Hyacintu a bl.
Františka za svätých. Na hore sa nás stretlo
1226 pútnikov, z našej farnosti sú púte zúčastnilo 16 ľudí. Súčasťou púte bola aj sv.
omša s otcom biskupom Mons. Š. Sečkom.
Obetné dary pre tento rok boli trvanlivé potraviny alebo drogéria. Každý účastník
prispel nejakou drobnosťou a tak sa mohlo
vyzbierať viac ako 400 kg potravín a 10 kra-

bíc drogérie. Tieto obetné dary poslúžia ľuďom v núdzi a ľuďom bez domova s Spišskej
diecéze.
Naše putovanie na horu bolo sprevádzané
stanovišťami, ktoré viedli dobrovoľníci z eRka. Tieto stanovištia boli zamerané na zjavenie vo Fatime. Postupne sme odhaľovali, kedy, kde a komu sa Panna Mária zjavila, čo
oznámila pastierikom. Deti bližšie spoznali
Fatimu, vedia, v ktorom štáte je umiestnená
a ako ďaleko sa nachádza od nášho mesta.
Cestu na horu si deti spríjemňovali aj kreslením kriedami na cestu či spievaním mariánskych piesní.
Po príchode na horu sme sa posilnili desiatou a hneď začal moderovaný program. Naučili sme sa nové eRko tance. Medzi nás prišli
pastierikovia – Lucia, Hyacinta a František.
Porozprávali nám o Fatimských zjaveniach
a spoločne všetci účastníci vytvorili ľudské
písmeno M ako mama Mária a zaznel silný
pokrik: „Mama je naj!“
Priamo na Mariánskej hore si bohoslovci
Spišskej diecézy pripravili pre deti stanovištia. Na každom z nich sa deti dozvedeli viac
o živote pastierikoch. Prvé stanovište bolo
zamerané na život bl. Hyacinty, druhé na život bl. Františka. Na ďalšom stanovišti sme
spoznali viac Luciu. Deti dostali na stanovišti nálepku toho pastierika, ktorému bolo stanovištie venované. Na poslednom stanovišti
deti dostali obrázok, na ktorom bola Panna
Mária, ako sa zjavila trom deťom. Získané
nálepky si deti nalepili na obrázok. Aj takýmto spôsobom sme sa spojili s Fatimou, kde
prebiehalo svätorečenie spomínaných detí.
pokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej.: z krstu Diany Ovčarikovej 50€; z krstu Radky, Veroniky,
Gabriely Luptakových 30€; novomanželia Krempaskí 50€; novomanželia Heldákovci 100€; novomanželia Voščekovci 100€; z pohrebu Alici Novoroľnikovej 50€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Kr. Vsi: pani Irena Bušovská 20€. Pán Boh zaplať.
3. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby oblečenie (alby) vrátili do utorka
30.5.2017 do predajne sv. Valentín.
4. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 26.5.2016 t.j. v piatok večer po sv.
omši prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí zo ZŠ Petzvalová.
5. Spovedanie pred 1. sv. prijímaním v Kríž. Vsi bude v piatok 26.5. v kostole hneď
po skončení večernej sv. o. od 18.00h. Okrem detí nech prídu aj rodičia, krstní rodičia a
ostatní príbuzní, aby sme tak túto slávnosť mohli všetci prežiť v Božej milosti. Upratať a vyzdobiť
kostol prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí v sobotu od 9.00h.
6. V jubilejnom roku sv. Martina v spolupráci s miestnou organizáciou Samson, ktorá je súčasťou Katolíckeho Orla, Vás pozývame na ďalšiu farskú púť do kostola zasväteného sv. Martinovi vo Vikartovciach. Púť sa uskutoční v sobotu 27.5.2017. Zraz cyklopútnikov na farskom dvore o 7.15h. Odchod autobusom o 10.00h u autobusovej zastávky
o 10.00h. Do autobusu si môžete zakúpiť lístok za 5€ v sákristii vo farskom kostole. Záujemcovia
o cyklopúť sa nahláste u pána farára Petra Petreka. Sv. omša vo Vikartovciach bude o 11.00h.
7. Pozývame Vás na rodinnú sv. omšu v nedeľu 28.5.2017 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 v rodine a starí rodičia “.
8. V nedeľu 28.5.2017 je zbierka na katolícke masmédiá. Svoj dobrovoľný milodar môžete dať v kostole do pokladničky označenej na tento účel.
9. V zbierke na kňazský seminár sa vyzbieralo: v Sp. Belej 372€, v Kr. Vsi 120€,
v Strážkach 60€. Pán Boh zaplať.
10. V nedeľu 28.5.2017 o 12.30h sa uskutoční regionálne stretnutie mužov v Spišských Hanušovciach. Odchod účastníkov zo Spišskej Belej bude o 11.30h z pred
fary. Súčasťou programu bude spoločný obed, katechéza a modlitba chvál. Účasť na sv. omši si
každý zabezpečí individuálne. Špecialitkou programu bude spoločný, ale nepovinný splav Dunajca na pltiach. Spoločenstvo mužov v Spišskej Belej pozýva aj chlapov, ktorí sa na takomto podujatí ešte nezúčastnili. Z organizačných dôvodov je účasť potrebné nahlásiť u p. Antona Lojeka
st. (0915 488 682) Regionálne stretnutia mužov sa konajú pod záštitou vdp. Marcel Matavu už
od roku 2008 v kvartálnej periodicite striedavo vo viacerých farnostiach (Spišská Belá, Kežmarok, Liptovský Hrádok, Spišské Hanušovce a i.).
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Gabriel Bonney, syn + Dávida a Joelle Gole, býv. v Mníchove
a Miroslava Danková, dcéra Miroslava a Vlasty r. Andrášovej, býv. v Mníchove
Lukáš Siska, syn Petra a Márie r. Glatzovej, býv. v Slovenskej Vsi
a Vladimíra Pješčaková, dcéra Vladimíra a Judity r. Zastkovej, býv. v Sp. Belej
OHLÁŠKY PRED KŇAZSKOU VYSVIACKOU
Ján Bušovský, syn rodičov +Jána a Ireny rod. Fedorovej, vdovec po + Rozálii rod. Grichovej,
bývajúci v Spišskej Belej bude dňa 17.6.2017 vysvätený za kňaza.
Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.
Zároveň menovaného odporúčame do vašich modlitieb.
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LITURGICKÝ PREHĽAD
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10:30 - SP. BELÁ 1. SV. PRIJÍMANIE
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SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
KR. VES 1. SV. PRIJÍMANIE

+ adorácia K - Kolónia R - ruženec so - sobášne obrady

Strážky

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

+ Vilma a Jindřich

Irena Bušovská Zdr. a B. pož.

Po

SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 Zrd. a B. pož. Tobiáš 15. rokov
10.30 za prvoprijímajúce deti a ich rodičov; za modliacich sa 24/7, + Ján 10.v.
18.30 Zdr. a B. pož. pre Marcela Ferencka
40. rokov
+ Mária Galliková, Ondrej, Ján

Ut

+ Ján a ost. z rod.

Žofia za zdravie

St

17.30h + z rodiny Kuchtovej , Kocúrovej,
Boharčikovej a Ovšonkovej

Št

18.30 + Cyril Mačuga 5. výr.
+ Filip Veselovský

Pi

+ Anton

Ne

So

Ne

7.30 Zdr. a B. pož. pre Annu
18.30 Monika Krajčoviechová 50. nar. B.
pož. pre celú rod.
07.30 Zdr. a B. pož. Peter 60 rokov
s rodinou
10.30 + František a Gabriela Dubravský
18.30 Jozef a Anna 35. výr. sobáša

+ Anna a Ján Kubovoví

+ Jakub, Helena, František
a Zuzana
Zdr. a B. pomoc pre
Samuela

+ Ladislav Sulír 1. výr.

Jaroslav a Lea zdr.
a B. pož..

za prvoprijímajúce deti a ich
rodiny
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