NOVÝ PÁN KAPLÁN: MARTIN SCHREINER

ODKIAĽ POCHÁDZATE?
Narodil som sa v Ružomberku, prvý rok som býval
v rodičovskom dome mojej mamy v Ľubochni, potom v Ružomberku a od svojich šiestich rokov
v dolnoliptovskej obci Hubová. To znamená, že
som z rovnakej farnosti ako pán kaplán Michal Holík, ktorý tu pôsobil medzi vami. Ešte máme aj rovnaké autá s podobnými značkami, takže sa mi aj
predtým stávalo, že mi tu ľudia v Belej kývali, keď
som tadiaľto prechádzal :-)
PODEĽTE SA AKO STE OBJAVILI V SEBE KŇAZSKÉ POVOLANIE?
Na strednú školu som chodil na Gymnázium sv.
Andreja v Ružomberku, tam som sa v poslednom
maturitnom ročníku rozhodol, že si podám prihlášku do kňazského seminára. Bolo to po dlhšom
rozlišovaní a hľadaní, aké miesto a povolanie mi ponúka Boh. Mal som tú milosť, že som v mladosti
stretol dobrých kňazov, bol to v prvom rade náš
pán farár a ešte jeden známy kňaz, ktorí nás viedli
už od detstva k úprimnému vzťahu s Pánom a veľmi im záležalo na tom, aby sme to v období dospievania nestratili.
KDE STE DOTERAZ PÔSOBILI? AKO
SA VÁM TAM SLÚŽILO?
Som spolužiakom pána kaplána Karola Križiana,
ktorého ste tu mali aj máte veľmi radi. On prišiel

ako novokňaz do Spišskej Belej a ja do Kežmarku.
V Kežmarku som bol ako kaplán päť rokov a ešte
rok predtým v lete na diakonskej praxi. Kežmarok
je susedná farnosť Spišskej Belej, ľudia sú tu navzájom dosť poprepájaní v rodinách, čiže je to tu dosť
podobné, trochu si prispôsobím príslovie „rovnaký
kraj, rovnaký mrav“ Všade sa dá nájsť a stretnúť
dosť dobrých a otvorených ľudí.
AKÉ JE VAŠE KŇAZSKÉ KRÉDO? ČO
VÁM JE BLÍZKE PRI VAŠEJ DUCHOVNEJ PRÁCI?
V predvečer mojej kňazskej vysviacky, keď sa už
všetko potrebné pripravilo na nedeľňajšie primície,
sme sa spoločne modlili s naším pánom farárom
na fare. Pri tej modlitbe mi kázal otvoriť si Písmo
a ja som si otvoril túto stať z Prvého listu apoštola
Petra: „Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi
a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete,
keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v
nevedomosti, ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal,
buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď
je napísané: "Buďte svätí, lebo ja som svätý." Uvedomil som si a potom viac krát mi to Boh pripomenul,
že kňazstvo je nová milosť v mojom živote, má byť
na prvom mieste a podarí sa mi to len skrze úprimnú snahu o svätosť.
S AKÝMI PLÁNMI PRICHÁDZATE DO
SVOJHO NOVÉHO PÔSOBISKA?
Môj pán farár Ondrej Poľančík, pri ktorom som vyrastal od svojho prvého svätého prijímania po
kňazskú vysviacku, mi bol vzorom v týchto troch
duchovných pilieroch: úprimný vzťah s Ježišom
v Eucharistii skrze svätú omšu a adoráciu, život
s Božím slovom v Duchu Svätom a byť zasvätený
Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. K tomuto
sa chcem vždy v živote úprimne vrátiť.
ČO BY STE CHCEL NA ÚVOD VÁŠHO
PÔSOBENIA POVEDAŤ VERIACIM V
CELEJ NAŠEJ FARNOSTI?
Prichádzam tu s radosťou a vďačnosťou Bohu za
dar nového miesta a verím, že On nás bude vo všetkom sprevádzať svojim požehnaním.
Ďakujem za rozhovor
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NOVÝ PÁN FARÁR: JAKUB GRICH

Rozhovor s novým pán farárom Jakubom
Grichom:
ODKIAĽ POCHÁDZATE?
Pochádzam z Lendaku. Tam som sa aj narodil v rodnom dome. Mám deväť súrodencov.
Lendak v roku 1946 na Turíce vyhorel. Starí
rodičia zo strany mojej mamy sa vysťahovali
do Spišskej Belej, mama ostala v Lendaku.
Do Spišskej Belej som chodil často, najmä
na odpustovú slávnosť svätého Valentína,
poznal som aj kňazov, ktorí tu účinkovali.
PODEĽTE SA AKO STE OBJAVILI V
SEBE KŇAZSKÉ POVOLANIE?
Je to Božia milosť a neviem povedať ten okamih objavenia kedy. Je to proces ľudského
rastu a dozrievania tých vlastností, ktoré boli
schopné dať to „Áno“ a „Tu som“ v okamihu
vysviacky.

KDE STE DOTERAZ PÔSOBILI?
AKO SA VÁM TAM SLÚŽILO? AKÉ
JE VAŠE KŇAZSKÉ KRÉDO?
Ako novokňaz som nastúpil za kaplána do
Trstenej, potom do Rabče, Popradu a Levoče. V roku 1988 ako správca farnosti v Bystranoch na Spiši a od roku 1991 ako farár
v Kežmarku. Heslo: Učiť, viesť, posväcovať,
napĺňať úlohu zverenú v Cirkvi.
ČO VÁM JE BLÍZKE PRI VŠEJ DUCHOVNEJ PRÁCI?
Žijem zo slávenia tajomstiev nášho vykúpenia. Tieto tajomstvá sa slávia v posvätnom
čase liturgického roka. Ten má svoje liturgické sviatky a jednotlivé liturgické slávenia
a v nich najmä svätá omša. Žijem z liturgie.
Vtedy je človek najbližšie k Bohu a k ľuďom.
S AKÝMI PLÁNMI PRICHÁDZATE
DO SVOJHO NOVÉHO PÔSOBISKA?
Každý kňaz má „cítiť s Cirkvou“, je to heslo
sv. Ignáca z Loyoly. Cítiť s učením a hlásať
pravdu, cítiť s liturgiou, ktorú slávi, cítiť
s Cirkvou, ktorá trpí. Cítiť, rozmýšľať univerzálne a konať partikulárne v diecéze a farnosti.
ČO BY STE CHCELI NA ÚVOD VÁŠHO PÔSOBENIA POVEDAŤ VERIACIM CELEJ NAŠEJ FARNOSTI?
Žiť v pravde. Žiť tak, aby sme si mohli navzájom dôverovať. Žiť tak, ako hovorí sv. Pavol
apoštol v liste Efezanom: „Preto vás prosím
ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa
povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou.
Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.“
Ďakujem za rozhovor

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej.: z krstu Samuela Obušeka 20 €. Pán Boh zaplať.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 29.07.2017, prosíme tieto
ženy: Silvia Mindeková, č.d. 231, Dana Majerčáková, č.d. 62,
Denisa Lojeková,
č.d. 62.
3. Dňa 27.7.2017 vo štvrtok je výročie biskupskej vysviacky nášho diecézneho
biskupa Mons. Štefana Sečku. Pamätajme v tento deň naňho v modlitbách.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:

NE

23.7.

PO

24.7.

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

odpustová slávnosť
sv. Anny v Strážkach

Féria

Spišská
Belá
7:30
9:00
10:30
18:30
18:30

Sv. Jakuba, apoštola
sviatok
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie,
spomienka

Strážky

Krížová
Ves

10:30

8:00
9:00 K
17:30

UT

25.7.

Samuel Pajer, syn Eduarda a Marty r. Čekovskej, býv. v Sp. Belej
a Terézia Hudáčková, dcéra Jána a Veroniky r. Gallikovej, býv. v Lendaku

ST

26.7.

Peter Vida, syn Petra a Ľudmily r. Oravcovej, býv. v Lendaku
a Helena Neupauerová, dcéra Jána a Heleny r. Príchodzkej, býv. v Sp. Belej

ŠT

27.7.

Sv. Gorazda a spoločníkov,
spomienka

15:00+
17:45 R
18:30

PI

28.7.

Féria

16:00so
18:30

17:30

SO

29.7.

Sv. Marty,
spomienka

7:30
18:30

17:30

PANE, S TVOJOU POMOCOU SA BUDEM SNAŽIŤ, ABY
KÚKOĽ V MOJOM ŽIVOTE NEZAPUSTIL KORENE.

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ,
prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.
Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia
a povedali mu: ‚Pane, neza- sial si na svojej
roli dobré semeno? Kde
sa teda vzal
kúkoľ?‘ On im vravel:
‚To urobil
nepriateľ.‘ Sluhovia mu
povedali: ‚Chceš, aby sme šli
a vyzbierali ho?‘
On odpovedal: ‚Nie,
lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až
do žatvy. V čase žatvy
poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do
snopov na spálenie,
ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly‘“
(Mt 13, 24 – 30).

„Nechajte oboje rásť až do žatvy“ (Mt 13,
30). Aký dobrý a úžasný je náš nebeský
Otec! On rozsieva do ľudských sŕdc lásku,
dobro, pokoj, kým Zlý seje kúkoľ vo svete,
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LITURGICKÝ PREHĽAD

kde sa len dá! Preto v ľudskom srdci bojuje
dobro so zlom.
Ruku na srdce, čo väčšinou víťazí vo mne?
Žijem vo svete, kde sa krádež považuje za šikovnosť, vulgárne slová robia z muža či ženy
obdivovaného frajera či frajerku, nemravnosť možno ospravedlniť modernou dobou,
v ktorej žijeme, na brutalitu alebo na hrubosť
sa pozerá ako na niečo, na čo si treba zvyknúť. Zapnem správy a mám neklamný
dojem, že kúkoľ zla, nenávisti, podvádzania, vrážd, brutality a prepadov
rastie takou rýchlosťou, že semeno
dobra, lásky, porozumenia, obetavosti, prajnosti, ktoré seje Boh,
ani nemá šancu prerásť. Nebudem však z toho znechutený ani smutný. Naopak, s
väčšou vervou začnem
premýšľať, čo môžem
ja urobiť, aby sa na tento svet dostalo viac
lásky, milosrdenstva a dobroty.
Boh mi dáva slobodu a čaká. Až do žatvy!
Čo dovolím Bohu zasiať do svojho života
dnes?
Pane, s tvojou pomocou sa budem snažiť,
aby kúkoľ v mojom živote nezapustil korene.
Zamyslenia

NE

30.7.

18:30
18:30

8:00

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

SEDEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

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

17:30

17:30

9:15

18:00 K

8:00
11:00 K

S - sobáš so sv. omšou

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
Ne
Po

SPIŠSKÁ BELÁ:
7.30 † Júlia a Rudolf Gildein
9.00 poďakovanie za 35 r. spol. života
Anton a Margita
18.30 † František 10 výr., + Tibor a Milan

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

ž. Ján, Andrej,
František Modla

za kňazov našej farnosti

Zdr. a B. pož. Anna 65 r.

+ Jozef Nálepka
+ Anna 5 výr. a Jukub
Žmijovský

Ut

Zdr. a B. pož. vdp. Jakub

St

+ Anna

Št

Zdr. a B. pož. pre Marienku Forgáčovú
s rod.

Pi

Zdr. a B. pož. pre rod. Margity Sýkorovej

Zdr. a B. pož. Tomáš 30 r.

So

7.30 + Angela Mačeková 20 výr.
a ost. + z rodiny
18.30 + Pavel Kuna 1 výr.

+ Zuzana Šatalová 35 výr.

Ne

7.30 Zdr. a B. pož. pre Elena a Ľubomír
Ganzarčík k 40r. manželstva
9.00 Zdr. a B. pož. Marta a Marián 40 nar.
18.30 Zdr. B. pož. pre rodinu Jána a Michala

+ Ján a Mária Krempaský
Zdr. a B. pož. Anna
Kaltstein

ž. Jozef, Ján Konfál

+ Otíla a Gustav
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