pokračovanie z druhej strany
rými je urážaný. Pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného Srdca Márie prosím ťa za
obrátenie úbohých hriešnikov.»
Potom sa zodvihol, vzal kalich a hostiu, podal
mi svätú hostiu a rozdelil krv z kalicha Hyacinte a Františkovi, pričom povedal: «Prijmite Telo a pite Krv Ježiša Krista, ktorého nevďační ľudia tak ťažko urážajú! Robte pokánie
za ich hriechy a tešte vášho Boha!»“

ZJAVENIE PANNY MÁRIE
13. MÁJA 1917
13. mája 1917, bola nedeľa, deti opäť išli pásť
svoje ovečky do Cova da Iria a okolo jednej
hodiny popoludní nad malým dubom sa im
zjavuje Panna Mária. Prichádza v jemnom jase, oblečená v bielom a skveje sa ako slnko.
Lucia ako prvá naberá odvahu a hovorí: "Kto
ste, Pani, a odkiaľ prichádzate?"
A Panna Mária jej hovorí: "Prichádzam z
neba."
A Luciina prvá otázka znela: "Prídem aj ja
do neba?"
A Panna Mária jej odpovedá: "Áno, prídeš
aj ty do neba."
"A Hyacintka?" "Áno, aj ona."
"A František?" "Príde aj on, ale musí sa veľa modliť."
Lucia sa ďalej pýta: "A čo od nás chcete?"
A ona jej odpovedá: "Chcem, aby ste vždy 13.
prichádzali na toto miesto, šesť mesiacov po
sebe. Potom vám poviem, čo chcem. A chcem,
aby ste sa veľa modlili."
Potom sa ich Panna Mária opýtala: «Chcete
sa obetovať Bohu a znášať všetky utrpenia,
ktoré na vás zošle, na zmierenie za hriechy,
ktorými je urážaný, a ako prosbu za obrátenie
hriešnikov?»
Deti odpovedali: «Áno, chceme.»
«Budete teda musieť veľa trpieť, ale milosť
Božia vás bude posilňovať.»

Potom deti zalialo silné svetlo, odraz lúčov,
ktoré vychádzali z rúk Panny Márie. To svetlo
ich preniklo do hlbín duše, takže sa uvideli v
Bohu, ktorý bol tým svetlom, omnoho jasnejšie, akoby sa mohli vidieť v najlepšom zrkadle.
Padli na kolená a modlili sa.
Po niekoľkých okamihoch Panna Mária
na koniec zjavenia dodala: «Modlite sa
každý deň ruženec, aby ste vyprosili
svetu mier a koniec vojny.»
Boh ponúka ľuďom pomoc skrze Pannu Máriu do boja, ktorý satan vypovedal tomuto
svetu. Panna Mária konkretizuje, že ruženec
má byť tou zbraňou v tomto boji.
Keď sa zjavenie skončilo a deti prišli domov,
Lucia mala z toho veľké problémy. Jej mama
nechce prijať takúto správu, aby jej dcéra mala nejaké videnie, má z toho hrôzu, strach. Lucia pre tieto zjavenia veľmi trpí.

Farská
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PANE, DAJ, ABY SOM SA ŤA VŽDY PEVNE
DRŽAL A NEMAL STRACH.

On povedal: „Poď!“
Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel
k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal
sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň
ma!“
Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal
mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A
keď vstúpili do loďky, vietor utíchol.
(Mt 14, 22 – 32).

L
Hyacinta

František
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en čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal
učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli
pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on
tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od
zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul
proti nim.
Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim
Ježiš.
Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli.
Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte
sa! To som ja, nebojte sa!“
Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž,
aby som prišiel k tebe po vode.“

„Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“
(Mt 14, 27). Ježišova prítomnosť oslobodzuje od strachu a obáv a dodáva odvahu,
ktorá prekvapuje a prejaví sa odvážnou prosbou: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som
prišiel k tebe po vode“ (Mt 14, 28). Peter
sa vzdáva bezpečnosti, ktorú mu poskytovala loďka, a úplne sa spoľahol na Ježišove slová: „Poď!“ (Mt 14, 29). Vystúpil s obrovským odhodlaním, pozerajúc na Ježiša. Pri
pohľade na burácajúce vlny však podľahol
strachu. Na chvíľu zabudol, že ruka, ktorá ho
drží nad vodou, je silnejšia než vietor, búrka
i voda. Peter sa netopil pre búrlivé vlny na jazere, ale preto, že zapochyboval o Ježišovej
moci.
Keď sa pozriem na svoj život, zisťujem, že sa
vo svojom duchovnom i telesnom živote,
zmietanom búrkami vášní, strachu, úzkostí,
nepokoja, hnevu, často dostávam „pod hladinu“ a neuvedomujem si, že Ježiš je tak blízko. Kráča po mori môjho života vedľa mňa a
čaká na moje zavolanie, na moju pozornosť.
Pane, daj, aby som sa ťa vždy pevne držal a
nemal strach.
Zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej.: z pohrebu Andreja Monku 50€. Pán Boh zaplať.
2. V pondelok 14.8.2017 po sv. omši pozývame mimoriadných rozdavateľov, ktorí si
dali žiadosť na akolytát na krátke stretnutie v kancelárii farského úradu.
3. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 19.08.2017, prosíme tieto ženy:
Jana Hangurbadžová, č.d. 227, Oľga Žoldáková, č.d. 86, Elena Krempaská, č.d. 88.
4. Požehnanie bylín a kvetov bude na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie pri všetkých sv. omšiach pred záverečným požehnaním.
5. Pozývame Vás na 4-dňové celoslovenské stretnutie mužov v Prešove v dňoch
17.-20. augusta 2017, ktoré sa zavŕši púťou mužov v Gaboltove. Odchod účastníkov zo
Spišskej Belej bude vo štvrtok 17.8. o 15:30 z pred farského úradu. Záujemcovia z našej farnosti
nech kontaktujú p. Antona Lojeka st.: 0915 488 682
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Róbert Mišík, syn Miroslava a Aleny r. Lukyovej, býv. v Novej Bani
a Dominika Galliková, dcéra Jaroslava a Anny r. Svitanovej, býv. v Strážkach
Matúš Monka, syn Jána a Ľudmily r. Zoričákovej, býv. v Sp. Belej
a Júlia Želonková, dcéra Štefana a Františky Husanicovej r. Chovancovej, býv. v Rakúsoch
Štefan Britaňák, syn Vojtecha a + Anny r. Halčinovej, býv. v Sp. Belej
a Dana Ferencková, dcéra Jána a Anny r. Miturovej, býv. v Ihľanoch
Jozef Boguský, syn Jozefa a Hildy r. Vasilikovej, býv. v St. Ľubovni
a Jana Hatalová, dcéra Pavla a Heleny r. Bizubovej, býv. v Sp. Belej
Daniel Ďuriš, syn Ing. Vladimíra a Ing. Márie r. Bajtošovej, býv. v Spišskej Belej
a Katarína Sadvarová, dcéra Ladislava a Jolany r. Kovalčíkovej, býv. v Poprade

LITURGICKÝ PREHĽAD
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Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho,
kňaza a mučeníka, spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. slávnosti.

15.8.

ST

16.8.

Sv. Štefana Uhorského,
ľubovoľná spomienka

ŠT

17.8.

Féria

PI

18.8.

SO

19.8.

Strážky

Krížová
Ves

9:15

8:00
11:00 K

18:30

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE,
SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK

UT

17:30

6:30
9:00
16:00
18:30

17:30

17:30
18:30K

18:30

8:00

15:00+
17:45 R
18:30

Sv. Heleny,
ľubovoľná spomienka
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša z nasled. nedele

17:30

18:30
7:30
18:30

17:30
17:30

16:00 so

7:30
9:00
DVADSIATA NEDEĽA
NE 20.8.
10:30
9:15
V CEZROČNOM OBDOBÍ
15:00 P
18:30
+ adorácia P- pobožnosť K - Kolónia R - ruženec so - sobášne obrady S - sobáš so sv. omšou

FATIMA 1917 - 2017
retie zjavenie anjela bolo koncom leta
alebo začiatkom jesene v roku 1916.
Na úpätí hory Cabeço bola jaskyňa, v
ktorej sa Lucia, František a Hyacinta modlili
modlitbu, ktorú ich naučil anjel. Nad sebou
uvideli svetlo, vstali a zbadali anjela.
Lucia píše: „V ľavej ruke držal kalich, nad ním
sa vznášala hostia, z ktorej kvapkalo niekoľko
kvapiek krvi do kalicha. Anjel nechal vznášať
kalich vo vzduchu, kľakol si k nám a trikrát s
nami opakoval:
«Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho
Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na zmierenie
za potupy, rúhania a ľahostajnosť, ktopokračovanie na zadnej strane

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

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

8:00
11:00 K

St

SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 Zdr. a B. pož. Ján
09.00 + Jozef Pisarčík 15r.
10.30 za veriacich
18.30 + Mária 5 výr. a + Jozef Barlák
+ Mária Krišandová 5 výr.
6.30 Zdr. a B. pož. Matúš
9.00 za veriacich
16.00 za levočských pútnikov
18.30 + Štefan, Anna Zuzana
Zdr. a B. pož. Maroš a Marcela 40 r. s rod.,
Jaroslav 45 r. s rod.

Št

Zdr. a B. pož. Mária 40r. a Zuzana 50r.

Pi

Zdr. a B. pož. Elena Belončáková 70. nar.

Zdr. a B. pož. Slavka, Adamko,
Peter a sestra Helena

So

7.30 + Anna a Jozef Heldák
18.30 + Jakub, Elena a Anna Krempaský

Zdr. a B. pož. p. farár Jakub

Ne

07.30 Zdr. a B. pož. Mária
09.00 + Štefan a Anna
10.30 za veriacich
18.30 + Marta, Mária, Július

Ne
Po
Ut

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

za zdravie rodiny
Kačmarčíkovej

Za požehnanie pre obec
+ Ivan, Erika, Marcelka

Zdr. a B. pož.
Žofia Krempaská
s rod.

Za levočských pútnikov
+ Koloman

+ Ema a rod. Klimeková

Zdr. a B. pož. misionár Zdr. a B. pož. Mária Krempaská
Marián
k 75. nar.
3

