pokračovanie z druhej strany
činnosť cirkvi ako celku, ale ich starostlivosť
je zameraná na jednotlivé misijné destinácie,
kde pôsobia ich vlastní misionári.
PMD si teda nekladú za cieľ formovať svojich
vlastných misionárov a vysielať ich do misií.
To je úlohou spomínaných misijných kongregácii, rehôľ a misijných hnutí, ktoré sú požehnaním pre cirkev a bez ktorých by sme si plnenie misijnej činnosti Cirkvi len ťažko
vedeli predstaviť. Spoločným menovateľom
všetkých – PMD i ostatných misijných subjektov je však ohlasovanie evanjelia v celom
svete a rozvoj misijnej spolupráce vo všetkých
oblastiach.
Koho podporujú Pápežské misijné diela?
Pápežské misijné diela sa od začiatku svojej
existencie snažia zapojiť deti, mládež, dospelých, kňazov, rehoľníkov a laikov do bu- dovania bratskejšieho a solidárnejšieho ľudstva,
oceňujúc aj najmenšie gesto pomoci. Túto úlohu dosahujú pomocou Univerzálneho fondu
solidarity (UFS) vytvoreného darmi veriacich
z celého sveta, vďaka ktorému PMD každý rok
môžu aspoň čiastočne zabezpečovať potreby
najnúdznejších členov misijnej cirkvi.
Čo robia PMD vďaka vašej pomoci:
• Podporujú štúdiá kňazov, seminaristov, novicov, noviciek a podporujú katechétov
• Budujú a udržiavajú kostoly, kaplnky, kňazské semináre, kláštory a farské pastoračné
centrá
• Podporujú zdravotnú starostlivosť, školské a
kresťanské vzdelávanie deti a mládeže
• Podporujú miestne katolícke masmédiá (televízia, rozhlas, tlač...)
• Zabezpečujú mobilitu misio- nárov (autá,
motocykle, člny...) a pod.

• Prevádzkujú nemocnice, zdravotnícke zariadenia pre malomocných, sirotince, strediská
na pomoc deťom postihnutým vojnou a iné.
Aké projekty sme podporili v tomto roku?
PMD na Slovensku za rok 2017 spolu za všetky tri misijné diela v roku 2017 podporili misijné projekty v hodnote 648 523,05 €.
Misijné dielo šírenia viery
Na potreby tohto diela s v minulom roku vyzbieralo 518 337,25 €. Z týchto nančných
prostriedkov sme podporili projekty v krajinách Západnej Afriky: Senegal, Demokratická republika Kongo a Togo.
Misijné dielo detí
Na potreby tohto diela s v minulom roku vyzbieralo 65.405,57 €. Z týchto nančných prostriedkov sa podporili projekty v Mali, Senegale, Etiopii, Keni a Juhafrickej republike. V Mali,
v diecéze Sikasso podporíme Detské zdravotné stredisko, ktoré navštevuje 2500 detí.
Misijné dielo apoštola Petra
(podpora bohoslovcov)
Na potreby tohto diela s v minulom roku vyzbieralo 64 780,23 €. Z týchto nančných
prostriedkov sme podporili kňazský seminár
Mons. L. Parisot v Lokosse v Benine sumou
36 000 €, ktorý dlhodobo podporujeme formou adopcií bohoslovcov. Ďalšie dva kňazské semináre, ktoré podporíme v tomto roku
sa nachádzajú v Burkina Faso. Prvým je Kňazský seminár sv. Petra Klavera v Koumi, v arcidiecéze Bobo-Dioulasso a kňazský seminár
Sv. Jána Krstiteľa v hlavnom meste Ouagadougou.
Úplný prehľad všetkých projektov PMD v roku 2016 nájdete na našej webovej stránke.
http://www.misijnediela.sk/papezske-misijne-diela-vo-svete/

Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
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PANE, DAJ MI SILU A ODVAHU BYŤ
DOBROPRAJNÝM ČLOVEKOM

Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu“
(Mt 22, 15 – 21).
Aj keď dnešné evanjelium „zaváňa“ peniazmi, hodnotami daňovými, niečím
pozemským, predsa je v niečom veľmi
pozitívne a povzbudivé.

F

arizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu
svojich učeníkov a herodiánov so
slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš
pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste.
Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš
na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si
myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či
nie?“
Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte
mi daňový peniaz!“
Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je
tento obraz a nápis?“
Odpovedali mu: „Cisárov.“

Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo
je Božie, Bohu. Mohol by som parafrázovať: Dajte cisárovi, čo mu patrí. Bohu
dajte tiež, čo mu patrí. A ešte tam môžem
pridať svoje meno. Dajte Majke, čo jej
patrí. Dajte Petrovi, čo mu patrí. Dajte
Ivke... Doprajte každému, čo mu patrí. A
vôbec to nemusia byť len hmotné veci a
peniaze. Môžu to byť naše vzťahy, naše
obľúbené veci, miesta... Dopriať každému, čo mu patrí a tešiť sa z toho, že ten
druhý je obdarovaný, je šťastný svojím
spôsobom a ja zase iným spôsobom.
Každý z nás dostal od Boha dary a schopnosti, ktoré iný človek nemá. Každý sme
originál. Každý máme svoje talenty a
dary. Ježiš ma dnes vyzýva, aby som
doprial každému, cisárovi, Bohu, všetkým, teda aj sebe, čo mi patrí a tešil sa
z toho. Viem dopriať iným to, čo im
patrí? Teším sa zo šťastia tých druhých?
Pane, daj mi silu a odvahu byť dobroprajným človekom.
Zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: novomanželia Šanobovci 100€, z krstu Diany Krempaskej 50€, z krstu Dajany Polhošovej 10€. Pán Boh zaplať.
2. Stretnutie mužov bude v pondelok 23.10.2017 po sv. omši na fare.
3. Stretnutie lektorov v Spišskej Belej bude v pondelok 23.10.2017 po večernej sv.
omši 19:15h v kancelarii farského uradu.
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 28.10.2017, prosíme tieto ženy: Viera Ferenčáková, č.d. 3, Helena Pavličková, č.d. 4, Marta Čepišáková, č.d. 9.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Ľubomír Vaverčák, syn Jána a Rozálie r. Neupauerovej, býv. v Spišskej Belej
a Katarína Porubovičová, dcéra Daniela a Viery r. Hajostekovej, býv. v Spišskej Belej
Dávid Kriššák, syn Štefana a Daniely r. Vasičákovej, býv. v Kežmarku
a Veronika Pavláková, dcéra Sebastiána a Gabriely r. Ruščákovej, býv. v Spišskej Belej
Tomáš Majerčák, syn Tomáša a Margity r. Suchanovskej, býv. v Spišskej Belej
a Lucia Halčinová, dcéra Františka a + Anny r. Neupauerovej, býv. v Lendaku
Dominik Matava, syn Jána a Anny r. Krempaskej, býv. v Spišskej Belej
a Mária Svetkovská, dcéra Stanislava a Márie r. Pentrákovej, býv. v Olcnave

V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas.
O 03.00h letného času posunieme hodiny na 02.00h stredoeuropského času.

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA
A SVETOVÝ DEŇ MISIÍ

Tohto roku slávime 91. výročie tohto významného misijného sviatku, ktorého organizovanie v roku 1926 pápež Pius XI. zveril Pápežským misijným dielam (PMD). Svetový
deň misií (SDM) je spojený s modlitbami za
misie a konaním zbierky, ktorá slúži výlučne
pre potreby misijných projektov PMD. V
týždni pred SDM sa preto z rozhodnutia Svätého Otca nemajú konať žiadne iné zbierky,
ani zbierky na misie, a celá zbierka z Misijnej
nedele má byť odovzdaná výlučne na projekty Svätého Otca. Z takto získaných prostriedkov sa zaisťuje pravidelná, systematická podp o ra a roz vo j naj c hu d o b n e j š í c h
novovzniknutých farností a diecéz v misijnom svete. Podporujú sa ka- techetické, vzdelávacie, charitatívne a sociálne projekty, školy,
nemocnice, sirotince, strediská pomoci, ošetrovne pre malomocných, budovanie a opravy
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kostolov, kaplniek, kláštorov, pastoračných
centier a iné.
Aký je rozdiel medzi PMD a ostatnými misijnými subjektami?
PMD sú, ak by sme použili vojenskú terminológiu, inštitúciou „tylového zabezpečenia“,
ktorej úlohou je zabezpečovať všetko potrebné na rozvoj celej misijnej činnosti Katolíckej
cirkvi vo svete. V stručnosti sa dá činnosť
PMD zhrnúť do dvoch bodov:
a) šíriť a upevňovať význam misij- ného poslania cirkvi v cirkevných spoločenstvách;
b) zabezpečovať nančnú podporu misijných
projektov PMD, ktorá zaisťuje systematickú
pomoc a rozvoj misijnej činnosti Cirkvi po
celom svete. Iné misijné subjekty, napr. misijné kon- gregácie, rehole, hnutia, nemajú ambí- ciu a poslanie zabezpečovať prostriedky
pre systematickú podporu a rozvoj misijnej
pokračovanie na zadnej strane

Spišská
Belá

LITURGICKÝ PREHĽAD
Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
ľubovoľná spomienka
Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa, ľubovoľná spom24.10.
ienka
Sv. Maura, biskupa
25.10.
ľubovoľná spomienka

PO 23.10.

18:30

UT

18:30

ST

Strážky

Krížová
Ves
17:30

17:30

6:30
18:30

17:30 K
17:30

ŠT

26.10.

Štvrtok
29. týždňa v Cezročnom období

15:00+
18:00 R
18:30

17:30

17:30

PI

27.10.

Piatok
29. týždňa v Cezročnom období

6:30
18:30

17:30

17:30

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

Šimona a Júdu, apoštolov
SO 28.10. sviatok
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

17:30

7:30
9:00
10:00
NE 29.10.
10:30
9:00
10:30 K
15:00 P
18:30
+ adorácia P- pobožnosť K - Kolónia R - ruženec so - sobášne obrady S - sobáš so sv. omšou F-Fatimská pobožnosť
TRIDSIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Po

+ z rodiny Milaňákovej

Ut

+ Katarína a Vojtech

St

6.30 Zdr. a B. pož. Peter 30 r.
18.30 + z rod. Černokovej

Št

Zdr. a B. pož. rod. Černokovej

Zdr. a B. pož
Bernadeta 60 r.

Zdr. a B. pož. Milan a Helena

Pi

6.30 Zdr. a B. pož. Žofia s rodinami
18.30 Zdr. a B. pož pre Martu 60r., Mirku
40r., a Petra 40r.

Zdr. a B. pož
Klára

+ z rod. Špesovej

So

6.30 Poďakovanie za 45 r. manželstva
Vladimír a Mária
18.30 + Ján a Jozef s rod.

Ne

7.30 Zdr. a B. pož. Martin Kuchta 60 r.
9.00 Zdr. a B. pož. Marek a Terézia
10.30 za veriacich
18.30 ž. Žofia, Vierka a Alojz

Zdr. a B. pož. Anna s rod.
+ Ján Olšavský

.
+ Ján Tkáč

+ Paulina, Andrej a Zuzana

+ Mária

+ Vladislav 1 výr. a Margita
Mešár
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