PANE, DAJ, ABY SOM VYDÁVAL SVOJÍM
ŽIVOTOM SVEDECTVO O TEBE.
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K

eď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad
nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté
ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal
svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc
nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali
a uzdravovali každý neduh a každú
chorobu
(Mt 9, 36 – 10, 1).
„Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo
boli zmorené a sklesnuté…“ (Mt 9, 36). Aj
dnes sa pozerá na zástupy ľudí, ktorí opúšťajú
Cirkev, na mnohých, ktorí idú za ľahšími vidinami v rôznych sektách, v menších cirkvách,
kde je viac „dovolené“ a veľa sa „nemusí“…
„Žatva je veľká, ale robotníkov málo“ (Mt 9,
37). Ježiš sa na mňa dnes obracia so slovami,
ktoré ma majú viesť k zamysleniu, čím ja prispievam k tomu, aby ľudia v mojom blízkom
okolí, v mojej rodine, moji priatelia, moji ko-

legovia v práci, spolužiaci či susedia, ale i neznámi, ktorých stretávam, mohli cezo mňa
viac spoznať Boha.
Aký apoštolát vykonávam ja, či sa angažujem
dostatočne a či si uvedomujem, že mnoho ľudí by sa priblížilo k Bohu, keby som bol vo
svojom apoštoláte odvážnejší a dával lepší
príklad svojím životom, plnením svojich povinností, svojimi postojmi a slovami.
Aby ľudia poznali Boha a jeho nekonečnú lásku, nepotrebujú ani tak naučené frázy, ale
svedectvo môjho života a moju ochotu, aby
Boh mohol cezo mňa konať v ich životoch a
oni tak mohli zakúsiť jeho lásku a milosrdenstvo.
Mám odvahu byť účinným nástrojom v rukách Boha?
Pane, daj, aby som vydával svojím
životom svedectvo o tebe.
Zamyslenia
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Emeritný biskup Andrej Imrich v piatok 16.6.2017 v katedrále sv. Martina vysvätil nových diakonov.
Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka v sobotu 17.6.2017 v katedrále sv. Martina vysvätil 8 nových kňazov. Medzi nimi i nášho rodáka a farníka dp. Jána Bušovského,
ktorého prvé kaplánske miesto bude Zakamenné.
Všetkým srdečne blahoželáme a modlíme sa za nich.
Farár Peter, kaplán Marek a všetci Bohu vďační farníci

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej.: z krstu Matúša Dulebu 20€.
2. Darovali na kostol v Strážkach.: z krstu Filipa Džadoňa 20€; z krstu Marca Dobeša 20€. Pán
Boh zaplať.
3. V dňoch od 28. – 25.9.2017 bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“, ktorá
je v našich končinách známa aj pod názvom „Halier sv. Petra“. Svoj dobrovoľný milodar môžete
dať do pokladničky v kostole označenej na tento účel.
4. eRko: V týždni od 19. do 24. júna bude prebiehať akcia pre deti Vypni telku, zapni
seba! Akcia sa ponesie v téme “Viac priateľstva, viac radosti.” Deti sa cez skutočné príbehy ľudí,
ktorí boli vyhlásení za svätých, pozrú na to, ako by mohli aktívne využiť svoj voľný čas. Stretneme
sa vždy o 15.00h na farskom dvore. Tešíme sa na všetky deti.
5. V pondelok 19.6.2017 o 17.00h pozývame na pracovné stretnutie do kancelárie FÚ
všetkých členov farskej hospodárskej rady a večer po sv. o. o 19.15h pozývame na informačné stretnutie do kancelárie FÚ všetkých pútnikov do Medžugoria.
6. V utorok 20.6.2017 pozývame na večernú sv. omšu do Sp. Belej o 18.30h celé spoločenstvo modliacich sa 24/7. Ihneď po skončení sv. o. bude v kostole informačné
stretnutie.
7. V stredu 21.6.2017 sa uskutoční v Rómskom pastoračnom centre otvorené modlitbové stretnutie s laickou misionárkou Glóriou Gray so začiatkom o 16.00hod. Srdečne Vás pozývame.
8. Spoločenstvo Modlitby matiek vás pozývajú na spoločné modlitby, ktoré sa uskutočnia v našom kostole v piatok 23.6.17, sobotu 24. 6. 17 po sv. omši o 19.15h a v nedeľu 25.6. 17 o 15.00h. Modlitbami sa v tých dňoch pripájame k matkám na celom svete.
9. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 24.06.2017, prosíme tieto ženy: Anna Marušinská, č.d. 18, Slávka Grivalská, č.d. 25, Iveta Grivalská, č.d. 25.
10. Spoločenstvo Dávid pozýva na poslednú modlitbu chvál v tomto šk. roku, a to v
nedeľu 25.6.2017 o 20.00 h vo farskom kostole v Sp. Belej.
11. Katolícka jednota Slovenska: oznamuje veriacim, ktorí majú záujem o dopravu na
odpust do Levoče, že autobus je objednaný na 2. júla 2017 t.j. nedeľa o 5.30 hod. ráno z autobusovej zastávky v Spišská Belá. Dobrovoľný príspevok 5€, deti 3€. Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili v sakristií a zaplatili príspevok najneskôr do utorka 27. júna
2017, aby sme vedeli dopravu potvrdiť alebo odvolať.
12. DVD z birmovky si môžu birmovanci prevziať v predajni sv. Valentín.
13. Úmysly sv. omší si bude na ďalšie mesiace zapisovať nový pán farár. Prosíme Vás o trpezlivosť.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Milan Horvath, syn Valenta a Lýdie r. Horvathovej, býv. v Kr. Vsi
a Zuzana Hangurbadžová, dcéra Ladislava a Alžbety r. Hangurbadžovej, býv. v Kr. Vsi
Dominik Francúz, syn Jána a Dany r. Lutzovej, býv. v Podolínci
a SimonaSkupinová, dcéra Juraja a Ireny r. Nedoroščikovej, býv. v Sp. Belej
František Suchanovský, syn Milana a Magdalény r. Olexovej, býv. v Podhoranoch
a Jaroslava Vdovjaková, dcéra Jaroslava a Zdeny r. Barnovskej, býv. v Sp. Belej
Richard Pompa, syn Milana a Margity r. Hangurbadžovej, býv. v Sp. Belej
a Simona Pompová r. Hangurbadžová, dcéra Ľubomíra a Agáty r. Hangurbadžovej, býv. v Toporci
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Peter Grivalský, syn Petra a Marty r. Binekovej, narodený v Kežmarku, bývajúci v Sp. Belej
a Anna Schaleková, dcéra Jozefa a Anny r. Mešárovej, narodená v Poprade a bývajúca v Sp. Teplici.

NE

18.6.

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
V KR. VSI - PRIMÍCIE
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19.6.

Féria

Spišská
Belá
7:30
9:00
18:30
18:30

UT

20.6.

Féria

18:30

ST

21.6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka,
spomienka

14:15
17:30

ŠT

22.6.

Féria
Večerná sv. omša je z násled. slávnosti

15:00 +
17:45 R
18:30

PI

23.6.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO,
Slávnosť

18:30

SO

24.6.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA,
Slávnosť

7:30
18:30

NE

25.6.

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ PREHĽAD

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

Strážky

Krížová
Ves

7:30

10:30

17:30

18:00 K

17:30

17:30
17:30

7:30
10:30
18:30
S - sobáš so sv. omšou

17:30
9:00
15:00so

9:00

9:30
11:00 K

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

07.30 Žofia a Jozef Granda 40. výr. sob.
9.00 za modliacich sa 24/7
18.30 + Žofia a Andrej Pisarčík

+ Juraj 5. výr.
a + Žofia

Zdr. a B. pož. pre Františka
Krempaského

Po

+ Janka Mareková 15. výr., + František,
+ Tomáš a ostatní + z rodiny

Ut

Marián 60.nar. poďak. za dar viery a B.
ochrany

St

17.30 Ján, Anna s rod. Zdr. a B. pož.

Vladimír Semaňák 50. nar.

Št

+ Rozália Kisková

Janko za zdravie

Pi

Zdr. a B. pož. Vdp Ondrej Želonka 50.
rokov

So

7.30 + Ján a ost. z rod.
18.30 + Katarína 15. Výr. + Arpád, + Milan
a ostatní + z rodiny

Ján Bušovský, novokňaz

Ne

07.30 Zdr. a B. pož. pre Pavla Uličného a
kňazov
10.30 Cyril a Mária Kováčik 40. v. sob.
18.30 Zdr. a B. pož. pre Martu 60 rokov

Zdr. a B. pož pre Annu s
rodinou

+ Oskar, Betka, František
+ František Modla

+ Jozef, Mária, Žofia,
Katarína

Ján a Anna zdr. a B. pož.
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