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VIAC PRIATEĽSTVA, VIAC RADOSTI.

redposledný júnový týždeň sa v našej farnosti konal program pre deti v rámci akcie
„Vypni telku, zapni seba!“ Do programu sa
zapojilo približne 60 detí a 8 animátorov.
Každý deň sme spoznali život nejakého svätca
alebo biblickej postavy. Výnimkou však bola streda, kedy sa nám listom prihovoril chlapček Solomon, ktorému pomáhame v rámci Dobrej noviny.
Hlavnou myšlienkou bolo rozvíjať, upevňovať
a prehlbovať naše priateľstvá. Naučili sme sa zopár zásad, ktoré nám pomáhajú pri tom, aby naše
priateľstvá rástli.
V pondelok sme začali zásadou „Priateľstvo rastie,
keď sa počúvame a rozprávame sa.“ Svätými pre
tento deň boli sv. Klára a sv. František z Assisi. Na
svojom priateľstve nám ukázali, že ich priateľstvo
rástlo aj vďaka tomu, že sa rozprávali a navzájom
sa počúvali. Deti túto zásadu rozvíjali cez konkrétny príklad. Najskôr im animátor prečítal stáť zo
sv. Písma a potom bol pre ne pripravený kvíz.
Takmer všetkým skupinkám sa podarilo získať
plný počet a tak túto zásadu priateľstva splnili vynikajúco. V skupinkách sme si vyrobili reťaz priateľstva, hrali sme sa, rozprávali a počúvali.
„Priateľstvo rastie, keď držíme spolu.“ Takáto zásada priateľstva na nás čakala v utorok. Lepšie pochopiť nám ju pomohli Dávid a Jonatán. V tento
deň boli pre deti pripravené aktivity, na ktorých
prejavili ako držia spolu. Deti ukázali, že vedia
pracovať v skupinke ako jeden tím.
V stredu sa nám predstavil a čosi o sebe povedal
Solomon. Poďakoval nám za našu štedrosť a za
ochotu koledovať. To bola ďalšia zásada priateľstva „Priateľstvo rastie, keď sme k sebe štedrí.“ De-

ti cez viaceré stanovištia plnili rôzne úlohy, za ktoré získali body.
Vo štvrtok sme začali program v kostole, kde sme
sa pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu
a po nej sa nám predstavila Rút. Ukázala nám, že
priateľstvo rastie, keď trávime spolu čas. Aj ona
trávila veľa času s Noemi, hoci nemusela. Opäť
boli pre deti pripravené hry, súťaže a spoločné trávenie času. Na záver sme sa v skupinkách pomodlili destiatok sv. ruženca.
V piatok sa nám predstavil Tobiáš a Rafael. Povedal nám svoj príbeh a predstavil ďalšiu dôležitú
zásadu priateľstva „Priateľstvo rastie, keď sa za seba modlíme.“ Deti si v rámci programu vytvorili
náramok priateľstva, povedali sme si, ako môžeme dobre využívať internet a na záver sme sa pomodlili za svojich kamarátov.
Posledný deň, v sobotu, sme mali s deťmi Deň radosti. Animátori si pre deti pripravili celodenný
program. Ráno sme sa zúčastnili sv. omše a nesmela chýbať pokladovka, opekačka a futbal. Na
záver celého programu deti dostali diplom a malý
darček.
Pochvala patrí všetkým deťom, ktoré v tomto
týždni vypli telku a zapli sebe pre nové priateľstvá
a nové zážitky. Vďaka patrí aj tým, ktorí na nás
mysleli a sprevádzali nás modlitbami. Ďakujeme
aj sponzorom za ovocie, mamičkám za koláče a
občerstvenie a v neposlednom rade ďakujeme
Bohu nie len za to, že nám požehnal počasie a
mohli sme tráviť čas v prírode, ale aj za to všetko,
čo sme počas tohto týždňa mohli zažiť.
Fotky z akcie: http://rkfarnost.spisskabela.sk/fotogaleria/
Za eRko Dominika

POĎAKOVANIE

Touto cestou chceme Vám pán farár poďakovať za 13 rokov pôsobenia v našej farnosti. Ďakujeme za všetko čo ste pre našu farnosť urobili. Vaše pôsobenie u nás bolo svedectvo
dobrého pastiera, ktorý sa podieľal na výchove a sprevádzaní svojich zverených. Náročnosť a poslanie sa pozná po ovocí. Niektoré ovocie ste už zbierali po predchodcoch, iné semienka duchovného života ste hojne zasievali. Uisťujeme Vás, že budeme semienka strážiť, aby rástli. Tešili sme
sa zo vzájomnej spolupráce. Prajeme a vyprosujeme Vám od nebeského Otca hojnosť požehnania, darov Ducha Svätého, pevné zdravie, radosť a pokoj. Zverujeme Vás pod ochranu nebeskej Matky, ku ktorej ste nás osobitne viedli. Máme Vás radi, budeme aj naďalej
spojení v modlitbách. Nech Vás Boh žehná v novej farnosti.
farníci
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
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ĎAKUJEM ZA 13 ROKOV BOŽÍCH MILOSTÍ

M

ilovaní farníci celej farnosti
Spišská Belá.
Z rozhodnutia diecézneho biskupa
Mons. Štefana Sečku dekrétom s novou dispozíciou zmenil pán biskup moje doterajšie
pôsobisko vo vinici Pánovej a pridelil mi
miesto farára vo farnosti Lúčky (pri Ružomberku) od 4.7.2017.
Chcel by som na úplný záver môjho pôsobenia vo farnosti Sp. Belá vyjadriť
svoje úprimne ĎAKUJEM, ODPROSUJEM a PROSÍM.
ĎAKUJEM Bohu za 13 rokov veľkých Božích milostí v tejto veľmi živej farnosti. Ďaku-

jem všetkým farníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom so mnou spolupracovali na spáse
nesmrteľných duší. Ďakujem za premnohé
aktivity, ktoré sme spoločne realizovali. S veľkou radosťou ďakujem všetkým spoločenstvám, že som mohol byť Vašim moderátorom a že som sa mohol spolu s Vami veľa
naučiť. Ďakujem za vašu štedrosť predovšetkým v oblasti duchovnej, ale v nemalej miere
i vo finančno-materiálnej.
ODPROSUJEM všetkých, ktorým som
akýmkoľvek spôsobom ublížil, pretože som
iba hriešny človek s chybami, nedokonalosťami a ohraničením. Často som sa večer pri spytovaní svedomia modlil, aby náš milujúci Boh
mnou zraneným osobám nahradil moju nedokonalú lásku svojim požehnaním. Preto aj
teraz žehnám všetkým, ktorým som ublížil
i všetkým, ktorí ublížili mne a všetko zo srdca
odpúšťam.
PROSÍM nášho Trojjediného Boha o hojné
požehnanie pre Vášho nového pána farára
Jakuba Gricha, pre jeho kaplánov Mareka
Suchanovského, Martina Schreinera a pre
plodnú spoluprácu s Vami všetkými do ďalších rokov. Prosím Vás aj o Vaše modlitby
a požehnanie pre mňa a pre moju ďalšiu pastoráciu v mojej novej farnosti Lúčky.
Tak ako všetci farníci z mojich predošlých pôsobení aj Vy všetci ostávate navždy zapísaní
v mojom srdci v modlitbách.
Na príhovor Panny Márie, sv. Martina,
sv. Antona, opáta, sv. Valentína, sv. Anny, všetkých Vašich patrónov, všetkých
svätých v nebi i v očistci nech Vás
ochraňuje a žehná Všemohúci Boh
Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
Váš farár Peter Petrek

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej.: z krstu Mateja a Michaely Kovalčíkových 30€, z pohrebu Ľudmily
Mikovej 100€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Kr. Vsi.: z krstu Dominika, Laury a Viktórie Kubisových 30€. Pán Boh zaplať.
3. V dobrovoľnej „Zbierke na dobročinné diela Svätého Otca“ sa vyzbieralo: v Sp. Belej 498€,
v Kr. Vsi 105€ a v Strážkach 46€. Pán Boh zaplať.
4. Na realizáciu Základnej cirkevnej školy v Sp. Belej sa v júni vyzbieralo 989€, z toho z pokladničiek z kostolov: Sp. Belá 62€, Kr. Ves 200€, Strážky 33€ a ostatné z desiatkov a z milodarov veriacich. Celkovo sa od začiatku (19.7.2016) vyzbieralo 22.297,33€. 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.
5. Modlitbové stretnutie ružencového bratstva vo farskom kostole bude v nedeľu 2.7.2017
o 15.00h.
6. V pondelok 3.7.2017 začneme zapisovať úmysly sv. omší na celý polrok dopredu. Zapisovať
budeme v kancelárii farského úradu a začneme v pondelok ráno od 7.00h. V pondelok budeme zapisovať len výročné sv. omše (1,5,10,15,20...). Úmysly môžete nahlásiť priebežne celý týždeň a to osobne,
alebo telefonicky 052 – 4581386. Poprosíme o pochopenie, keďže máme zároveň prvý piatok a spovedáme.
7. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 8.7.2017, prosíme tieto ženy: Katarína Tyborová, č.d. 225,Beáta Tyborová, č.d. 225,Jana Petríková, č.d. 264.
8. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme vždy polhodiny pred sv. omšou okrem toho
vo farskom kostole vo štvrtok od 8.00 – 9.30h, vo štvrtok a piatok aj od 15.00 – 16.30h. V Krížovej Vsi a v
Strážkach vo štvrtok od 16.45h do sv. omše.
9. Chorých navštívime v piatok dopoludnia.
10. Modlitbové stretnutie ružencového bratstva v Kr. Vsi bude 9.7.2017 o 14.00h.
11. Počas prázdnin ranné sv. omše v stredu a v piatok vo farskom kostole nebudú.
12. Pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime vydáva Inštitút sv. Frantíška
Saleského knihu s názvom Triumf srdca. Kniha má cirkevné schválenie, ktoré jej udelil J. Ex. Mons.
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Knihu si môžete objednať pomocou letáku, ktorý
nájdete spolu s návratnou obálkou v kostole alebo cez web stránku www.triumfsrdca.sk.
13. Pán farár Peter Petrek, ktorý odchádza od 4.7.2017 za farára do Lúčok (pri Ružomberku)
sa chce so svojimi veriacimi rozlúčiť pri sv. omšiach: v nedeľu 2.7.2017 o 9.00h v Strážkach, o 11.00h
v rómskom pastoračnom centre v Kr. Vsi. V pondelok 3.7.2017 o 17.30h v kostole v Kr. Vsi a vo farskom
kostole v Sp. Belej o 18.30h.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
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
Peter Grivalský, syn rodičov: Petra a Marty r. Binekovej, býv. v Sp. Belej
a Anna Schaleková, dcéra rodičov: Jozefa a Anny r. Mešárovej, býv. v Sp. Teplici.
Andrej Krempaský, syn Andreja a Viery r. Hudačekovej, býv. v Sp. Belej
a Lívia r. Antalová, dcéra Jozefa a Eleny r. Adamčíkovej, býv. v Kežmarku
Dalibor Modla, syn Františka a Anny r. Horvátovej, býv. v Strážkach
a Veronika Špaková, dcéra + Františka a Viery Mazurekovej r. Žmijovskej, býv. v Strážkach
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LITURGICKÝ PREHĽAD
NE

2.7.

PO

3.7.

UT

4.7.

ST

5.7.

ŠT

6.7.

Féria

PI

7.7.

Féria

SO

8.7.

Panny Márie v sobotu
Večerná sv. omša je z násled. nedele

NE

9.7.

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Sv. Tomáša, apoštola, Sviatok
Féria
Večerná sv. omša je z násled. slávnosti
SV. CYRILA A METODA,
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, Slávnosť

Krížová
Ves

9:00

9:30
11:00 K
17:30

17:30

17:30 K

6:30
9:00
18:30

9:15

8:00

15:00+
17:45 R
18:30

17:30

17:30
18:00 K

17:30

17:30

7:30
9:00
10:30
18:30

17:30

9:15

8:00
11:00 K

S - sobáš so sv. omšou

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

Strážky

18:30

6:30
18:30
7:30
15:00 S
16:00 S
18:30

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

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

Spišská
Belá
7:30
10:30
18:30
18:30

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

07.30 Zdr. a B. pož. pre Milana a Magdalénu
10.30 + Pavol Bachleda
18.30 + Janko Budzák 10. výr + František
Majerčák + Miloš Hoťko

Zdr. a B. pož pre Františka
s rod.

Po

Zdr. a B. pož. pre p. farára Petra

Zdr. a B. pož. rodiny A. Mituru

Ut
St

6.30
9.00
18.30 + Margita Pacanová

Št

18.30 Poďakovanie za 15. výr. sobáša

Pi

6.30
18.30

So

7.30
18.30 Zdr. a B. pož. Igor a Vierka Michlík –
50. rokov

Ne

7.30
9.00 Zdr. a B. pož. Magdaléna a Marta
10.30
18.30
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