FATIMA 1917 - 2017
Sv. Otec František v rámci storočnice fatimských zjavení, obdaroval úplnými od- pustkami všetkých veriacich, ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v chráme, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku
cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú.

NAKONIEC MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE ZVÍŤAZÍ
Panna Mária v júli 1917
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PANE, ĎAKUJEM TI, ŽE MA PREMIEŇAŠ;
ŽE TI NA MNE ZÁLEŽÍ.

Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre
je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“
Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z
oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný
Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte
ho.“
Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa
báli.
No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“
(Mt 17, 1 – 7)

Fatimské posolstvo Matky Božej je plné nežnej materinskej lásky k nám, ktorú máme veľkodušne s láskou opätovať. Je aktuálne pre naše časy, ale aj pre budúce pokolenia. Cirkev sa
vyjadrila k týmto zjaveniam Matky Božej 13.10.1930, keď miestny biskup vyhlásil za hodné
dôvery videnia, ktoré mali deti a úradne povolil kult Fatimskej Panny Márie.
V roku 1915 Lucia, ktorá mala vtedy iba 8 rokov, pásla ovce so svojimi kamarátkami na pozemku, ktorý patril ich rodine v Cabeco, kde zažili mimoriadnu udalosť - zjavil sa im anjel.
Videli ho ako niečo priesvitné, čo sa vznáša vo vzduchu. Deti nevedeli, čo to je. Lucia o tom
mlčala, ale jej kamarátky to roz- niesli po dedine. A tak Lucia sa vzdala spo- ločnosti ostatných dievčat a išla pásť ovečky so svojou sesternicou Hyacintkou a bratran- com Františkom.
V roku 1916 sa im opäť zjavil anjel ako pek- ný mladík, priesvitný ako krištáľ. Povedal im aby
sa ho nebáli a predstavil sa ako anjel mie- ru. Lucia o tom píše:
Pokľakol na zem, sklonil čelo až k zemi a pri- kázal nám opakovať trikrát tieto slová: «Môj
Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v te- ba, milujem ťa! Prosím ťa za odpustenie pre
tých, ktorí neveria, tebe sa neklaňajú, v teba nedúfajú a teba nemilujú.» Potom vstal a povedal: «Tak sa modlite. Srdce Ježišovo a Márie vaše prosby vypočujú.»
Jeho slová sa vryli tak pevne do našej pamäti, že sme na ne nikdy nezabudli. Od tej doby sme
trávili dlhý čas tým, že sme hlboko sklo- není opakovali túto modlitbu, až sme nieke- dy zmorení únavou padali. Okamžite som navrhla, aby sme o tom nikomu nepovedali a tentokrát
ma, vďaka Bohu, poslúchli.
Druhé zjavenie anjela bolo niekedy v lete 1916, pri studni domu Lucie. Zrazu pred sebou
videli postavu anjela, ktorý im povedal: „«Čo robíte? Modlite sa, veľa sa modlite! Najsvätejšie Srdce Ježišovo a Márie majú s vami plán milosrdenstva. Prinášajte Najvyššiemu Pánovi
neustále modlitby a obete. » «Ako máme prinášať obete» - spýtala sa Lucia.
«Prinášajte Bohu ako obetu všetko, čo môžete, na zmierenie za hriechy, ktoré Boha zraňujú
a ako prosbu za obrátenie hriešnikov. Privolávajte tak mier do vašej vlasti. Ja som anjel strážny Portugalska. Predovšetkým prijmite a odovzdane neste utrpenie, ktoré na vás Pán zošle.
»“ Po tomto zjavení anjela sa začali viac modlievať, pripravovať sa na ten veľký plán, aj keď
netušili, aký plán má s nimi Boh. Boh vstupu je do dejín svojím plánom milosrdenstva a práve skrze Pannu Máriu.
zdroj: www.maria.sk
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Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata
Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.
Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali
sa s ním.

Dnes slávime sviatok Premenenia Pána. Ježiš mi dnes dáva možnosť zažiť v jeho blízkosti kúsok neba. Ponorím sa do jeho prítomnosti celým svojím bytím. Túžim zažiť
niečo výnimočné a neopakovateľné. Niečo,
čo premieňa, čo hovorí bez slov, čo cítim ako
tú najväčšiu slasť.
Učeníci dostali výsadu vidieť Ježiša v jeho
sláve a poznať, že ich učiteľ dokáže byť plne
prítomný medzi nimi i u Boha. Podobnú, aj
keď naozaj iba podobnú situáciu môžem objaviť a zažiť, keď ma Ježiš pozýva na vrch premenenia, keď ma pozýva na modlitbu, na
rozhovor s Bohom. Tu mi najlepšie pripomenie a ukáže cestu, ktorou by sa mal uberať
môj život, ak túžim kráčať jeho cestou.
On predtým ako vystúpil na nebesia, musel
veľa trpieť, zomrel na kríži za moje hriechy,
aby som ja mohol byť spasený a mohol uzrieť
Boha z tváre do tváre.
Z dnešného sviatku môžem preto urobiť
sviatok svojej vnútornej premeny.
zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

LITURGICKÝ PREHĽAD

1. Darovali na kostol v Strážkach.: z krstu Rastislava Suchého 20€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Sp. Belej.: Bohu známa 50€, z pohrebu 100€. Pán Boh zaplať.
3. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 12.08.2017, prosíme tieto ženy:
Dana Hangurbadžová č.d. 227,
Mária Mešárová č.d. 83,
Antónia Mrugová č.d. 85.
4. Stretnutie členov ružencového bratstva bude v nedeľu 6.8.2017 o 15.00 hod. vo farskom
kostole.
5. Prosíme ľudí dobrej vôle, ktorí sa chcú zapojiť do modlitby 12/7 ako nahradníci,
nech sa nahlásia v sakristii. Ďakujeme.
6. Vaše konkrétne úmysly pre modlitby 12/7 posielate na email modlitba.bela@gmail.com. Za tieto úmysly sa budeme modliť 3 mesiace. Prosíme o spätnú väzbu, ktorú môžete poslať
na uvedený email, aby sme vedeli ako Boh odpovedá na modlitby a vedeli povzbudiť ľudí
v modlitbe.
7. Miestna organizácia Slovenského Orla v spolupráci s Farským úradom v Spišskej
Belej Vás pozývajú na púť do kostola sv. Martina v obci Dovalovo. Púť sa uskutoční
12.8.2017 v sobotu. Stretnutie pútnikov bude na parkovisku Obchodného domu Jednota v Spišskej Belej. Odchod autobusu o 9:30 hod . Cena lístka 5€ . Prosíme sa zahlásiť do štvrtka
10.8.2017 v sakristii kostola. Svätá omša v Dovalove bude o 11:00 hod. Predpokladaný návrat
o 14:00 hod.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Peter Vida, syn Petra a Ľudmily r. Oravcovej, býv. v Lendaku
a Helena Neupauerová, dcéra Jána a Heleny r. Príchodzkej, býv. v Sp. Belej
Róbert Mišík, syn Miroslava a Aleny r. Lukyovej, býv. v Novej Bani
a Dominika Galliková, dcéra Jaroslava a Anny r. Svitanovej, býv. v Strážkach
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Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
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Sv. Kláry, panny
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12.8.

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša z nasled. nedele
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pišská Kapitula 3. augusta: Spišský
biskup Mons. Štefan Sečka prijal v
stredu dvoch kňazov diecézy, ktorí sa
v júli zranili pri horolezeckom výstupe v Alpách - Jána Bystrianskeho, ktorý aktuálne
študuje na Pápežskom inštitúte Jána Pavla
II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme
a kňaza Petra Nákačku, ktorý pôsobí ako
školský kaplán v Poprade. Zaujímal sa o ich
zdravotný stav a povzbudil ich v ich pastorácii.
Štyria mladí kňazi, traja slovenskej a jeden
poľskej národnosti, sa zranili pri horolezeckom výstupe v Alpách 18. júla. Po 50-met2

rovom páde v oblasti Grandes Jorasses vo
výške 3850 m, ktorý sa stal niečo po polnoci, zranených horolezcov nad ránom zachránil vrtuľník horskej služby z Val d´Aosta. Príčinou nešťastia bolo utrhnutie sa
skaly, na ktorej bolo upevnené lano.
Na mieste boli okrem dvoch kňazov Spišskej diecézy aj poľský kňaz Jacek Oniszczuk,
SJ, profesor Teologickej fakulty Pápežskej
Gregorovej univerzity v Ríme a profesor
biblických vied Peter Dubovský SJ, dekan
Pápežského biblického inštitútu v Ríme.
zdroj: tkkbs

13.8.

Féria
Sv. Dominika, kňaza,
spomienka
Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice,
spolupatrónky Európy, sviatok

18:30

Strážky

Krížová
Ves

9:15

8:00
11:00 K
17:30

17:30

18:30

18:30 K
8:00

15:00+
17:45 R
18:30

17:30

18:30

17:30

7:30
14:00 so
15:00 S
18:30

17:30

7:30
9:00
10:30
15:00 P
18:30

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

9:15

8:00
11:00 K

+ adorácia P- pobožnosť K - Kolónia R - ruženec so - sobášne obrady S - sobáš so sv. omšou

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Matúš Monka, syn Jána a Ľudmily r. Zoričákovej, býv. v Sp. Belej
a Júlia Želonková, dcéra Štefana a Františky Husanicovej r. Chovancovej, býv. v Rakusoch

BISKUP ŠTEFAN SEČKA PRIJAL DVOCH KŇAZOV
Z DIECÉZY, KTORÍ SA ZRANILI V ALPÁCH

PREMENENIE PÁNA
SVIATOK
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SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 + Daniela a ost. + z rod. Pajerovej a
Jurčákovej
09.00 Zdr. a B. pož. pre Michala k 70. nar.
10.30 za veriacich
18.30 Zdr. a B. pož. Samuel

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Zdr. a B. pož. Mária
Modlová

Za ochranu pre celú dedinu
Zdr. a B. pož. Vavrinca Fedora
s rod.

Po

Zdr. a B. pož. Dušan Adamjak – 70. r.

Ut

Poďakovanie a prosbu o Božiu pomoc pre
rodinu Stanislava a Annu

St

Uzdravenie Evy a Petra

Št

+ rod. Čarnogurskej, Štefaniakovej
a Pajgertovej

Pi

+ Stanislav 5 výr.

+ Zuzana, Michal a Viliam
Mitura

So

7.30 + Alica Novoroľníková
18.30 + Gabriela 30výr. a + Vojtech

+ Ondrej Rezničák 25 výr.

Ne

07.30 Zdr. a B. pož. Ján
09.00 + Jozef Pisarčík 15r.
10.30 za veriacich
18.30 + Mária 5 výr. a + Jozef Barlák

+ František a Vierka
+ Andrej Šatala 5. výr. a +
Anna, Michal a Jakub
+ Ján, František, Margita, Žofia

za zdravie rodiny
Kačmarčíkovej

Za požehnanie pre obec
3

