pokračovanie z titulnej strany
a dobré skutky uzmierujú Boha a odvracajú zaslúžené tresty. Získanie úplných odpustkov nie je ľahké. Treba mať odpustené hriechy, vo svojej vôli sa zrieknuť
zlého , vyhýbať sa náklonnosti k zlému
a obyčajne splniť podmienky ako je sv.
prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca, Vyznanie viery , a návšteva miesta
určeného pre získanie odpustkov.
V tomto „dušičkovom“ období je to
miesto odpočinku zosnulých.
Od 1. - 8. novembra je čas milosti a spásy
privilegovaný dušiam v očistci. Kresťanská láska vyžaduje, aby sme sa za duše
v očistci modlili. Duše zomrelých sú nám
za tieto modlitby zvlášť vďačné, pretože
im uľahčíme prístup k nekonečnej blaženosti, po ktorej v očistci toľko túžia. Je to
pre nich veľká útecha. Bez modlitby, sv.
omše a skutkov bude naša návšteva cin-

torína, naše kvety, zažaté sviece skôr
útechou pre nás ako pre našich najbližších.
Preto Vás ako duchovní otcovia tejto farskej rodiny pozývame na to veľké dedičské konanie matky Cirkvi . Slzami pokánia vo sv. spovedi očistime sa od
hriechov, posilníme sa Eucharistiou,
modlime sa, prejavme lásku aj fyzickou
účasťou na cintoríne. Staňme sa dedičmi
odpustkov a darujme toto dedičstvo dušiam v očistci. Budú nám pomáhať, keď to
raz budeme najviac potrebovať – keď budeme skonávať. Nech neplatí o nás to čo
hovorí sv. Ján M. Vianney: „Odpustky sú
klasy, po ktorých teraz šliapeme, ale budeme po nich túžiť v čase „hladu v očistci.“
Jakub Grich, farár

Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada: ICLic. Jakub Grich (OPraem), Mgr. Martin Schreiner,
Mgr. Marek Suchanovský, Jaroslav Bachleda

www.rkfarnost.spisskabela.sk mail: fspbela@gmail.com

Farská

Rodina

Pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá
dobrovoľný príspevok 0,10 €

29. Október 2017 - 44/2017

DUŠE V OČISTCI

„Je nebezpečné , „ hovorieval Pascal, „
veriť, že človek je len akési vyššie zviera,
ale je rovnako nebezpečné myslieť, že
je anjel. „ Nie sme len telo, nie sme len
duša. oboje patrí k nášmu „ja“.
Sme jednota tela a duše. Obidve časti
našej bytosti majú svoje požiadavky
a obidve budú oslávené pri vzkriesení
z mŕtvych. „Telo máme zo zeme, ducha
z neba, preto sme zemou a nebom súčasne.“(sv. Cyprián)
Bez duše a tela nie je mysliteľný človek.
Nám však vo viere v Ježiša Krista bolo
dané niečo viac. Dostali sme milosť Božiu. Bol nám vliaty do srdca Duch Svätý.
Ako kresťania môžeme hovoriť o troch
zložkách našej osobnosti pociťujeme
takto v sebe požiadavky tela, duše i Ducha, je v nás akoby trojaký život: telesný,
duševný a duchovný. Život je pre nás
veľ kým darom od Boha. Máme mať
k nemu úctu, živiť si ho a opatrovať. Tak
ako telo, aj duša vyžaduje našu starostlivosť. Po smrti prejavujeme telu úctu,
ktorá mu patrí. Veríme v posmrtný život, preto telo pochovávame do zeme.
Cirkev dáva prednosť tomuto spôsobu
pred spálením. Pohreb má byť slávením
našej viery a nie márnivou pompou
a nedisciplinovanými výbuchmi citov.
Rodinu má pohrebná slávnosť spájať
a nie rozdeľovať prípadnými hádkami
o tom ako má pohreb vypadať alebo hádať sa o dedičstvo. Pri pohrebe viac
myslíme na duchovný odkaz zomrelého
než na pozostalosť. Viac myslieť na neho

v modlitbách a pri sv. omši vyprosovať
pokoj duše než mu sťažovať stav očisťovania. Sú pozostalým drahé šaty, dom, či
iný majetok ako zlato a peniaze po rodičoch, tým viac si majú ceniť telo a myslieť na dušu zomrelých. Toto telo a duša
ktorá odišla z tela najmä duša a telo matky bolo totiž bližšie a dôvernejšie spojené než šaty alebo iný majetok .
Tak ako sa matka stará o deti počas ich
života, tak sa i cirkev modlí nad kolískou hrobu v nádeji na vzkriesenie aby
raz toto telo vstalo silné, duchovné , neporušené.
V týchto dňoch Cirkev autoritou nástupcov apoštolov ktorým bola daná
moc zväzovať a rozväzovať na zemi i v
nebi, z tohto „pokladu cirkvi“ udeľuje
odpustky, t.j. odpustenie časných trestov, ktoré by nás mali postihnúť. Každá
modlitba alebo dobrý skutok prináša so
sebou čiastočné zadosťučinenie Bohu
a odpustenie časných trestov. Keď však
modlitba a skutok je spojený s odpustkami , vtedy sa hodnota skutku a modlitby takpovediac znásobuje.
Úplne odpustky znamenajú odpustenie
všetkých trestov za hriech. A tu treba
zdôrazniť že nie hriechy sa odpúšťajú
ako sa to mylne niekedy predstavuje.
Hriechy sa odpúšťajú vo sv. spovedi.
Neznamená to že by hriech ostal nepotrestaný nejakým spôsobom tu na zemi
alebo v očistci. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých
trestá. Kresťanská viera učí, že pokánie
pokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z krstu Dominika Grudinina 50€, z pohrebu Františka Britaňaka 30€. Bohu známy 350€, Bohu známa 300€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Kr. Vsi: Bohu známa 30€, Bohu známi manželia 50€. Pán Boh zaplať.
3. V zbierke na misie sa vyzbieralo: v Sp. Belej 1173€, v Kr. Vsi 345€, v Strážkach 130€. Pán
Boh zaplať. Peniaze boli odoslané na misie.
4. Spovedať pred dušičkami budeme v pondelok v Strážkach od 16:30; v Krížovej Vsi od
16:00. V utorok vo farskom kostole dopoludnia od 10:00 – 12:00 a popoludní od 15:00.
5. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme vo farskom kostole vždy polhodiny
pred sv. omšou okrem toho vo štvrtok a piatok obidva dni dopoludnia od 10:00 do 12:00 a
popoludní od 15:00. V Krížovej Vsi v piatok od 16:30 do sv. omše. V Strážkach vo štvrtok od
17.00 do sv. omši.
7. Dňa 2.11.2017 po sv. omši o 18.30 bude vo farskom kostole pobožnosť za duše v očistci.
8. V piatky sú sv. omše za účastí detí.
9. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 4.11.2017, prosíme tieto ženy:
Marta Bujňáková, č.d. 10, Gabriela Grotkovská, č.d. 11, Mária Pirožeková, č.d. 12.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
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

PÚŤ DO KOSTOLA SV. MARTINA V BRATISLAVE
A DO PÚTNICKÉHO MESTA MARIANKY.
Slovenský orol, miestna organizácia SAMSON v Spišskej Belej Vás srdečne pozýva na púť do kostola sv. Martina v Bratislave a do pútnického mesta Marianky.
Program púte 11.11.-12.11.2017:
11.11.2017 o 5,30 hod. odchod zo Spišskej Belej od Obchodného domu COOP
do Bratislavy
- 12,00 hod. svätá omša v katedrále - DOMU sv. Martina
- 17.00 hod. odchod do pútnického domu v Mariánke
12.11.2017 - 9,30 hod. sv. omša v Bazilike narodenia Panny Márie
- 15,30 hod. zastavenie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Starých Horách.
Predpokladaný príchod do Spišskej Belej do 20.00 hodiny.
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LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok
30. týždňa v Cezročnom období
Utorok
31.10. 30. týždňa v Cezročnom období
Večerná sv. omša je z nasled. slávnosti

PO 30.10.
UT

VŠETKÝCH SVÄTÝCH
SLÁVNOSŤ

Spišská
Belá
6:30
18:30

Strážky

Krížová
Ves

17:30

17:30

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

9:00
14:00 P

10:00
10:30 K
14:00 P

6:30
18:30

ST

1.11.

ŠT

2.11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

6:30
9:00
18:30

17:30

17:30 C

PI

3.11.

Piatok
30. týždňa v Cezročnom období
Prvý piatok v mesiaci

6:30
18:30

17:30

17:30 C

SO

4.11.

Sv. Karola Boromejského, kňaza
spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

6:30 F
18:30

7:30
9:00
NE 5.11.
10:30
15:00 P
18:30
+ adorácia P- pobožnosť K - Kolónia R - ruženec C - cintorín F - Fatimská pobožnosť
TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po
Ut
St

Št

SPIŠSKÁ BELÁ:
STRÁŽKY:
+ Ján 60 výr., + Mária a + Jozef
+ Rozália
+ Margita 25 výr. a ost. + z rodiny
7.30 za zomrelých z rodiny Juraškovej
9:00 + Albín
+ Ján
10.30 + Andrej Zajonc
18.30 + Margita a Jakub
06.30 + Šimon, Agnesa a ost. + z rod.
Gallikovej
09.00 + Alojz, Viera a ost. z rod.
+ Alžbeta
18.30 + Milan a ost. + z rod. Marekovej
a Hudačkovej
6.30 + Matúš, Karolína, František, Michal + z rod. Kovalčíkovej a
a Anna
Pichnarčíkovej
18.30 + Ján, Helena a Anton Grivalský

Cena púte 40,00 EUR
V cene je zahrnuté:
- cestovanie klimatizovaným autobusom
- ubytovanie vč raňajok.

So

Prosíme záujemcov, aby sa najneskôr do 7. novembra 2017 prihlásili:
- v predajni sv. Valentín v Spišskej Belej
alebo u p. Ľudmily Gallikovej, tel.č.- 0908026278.

07.30 + Anna, Ján, Žofia a Stanislav
09.00 + Magdaléna Štefaňáková a Zdr. + Ondrej Anna, Dávid
Ne
a B. pož. Alojz Štefaňák
a Vladimír
10.30 za duše v očistci
18.30 + Juraj a + Emil

Pi

6.30 za zdr. a B. pož. pre Mariána s rod.
18.30 + Ladislav Ovčarik 1. výročie

17:30 C

9:00

10:00
10:30 K

KRÍŽOVÁ VES:
+ Mária Geletková 30 výr.
.
+ Michal a Katarína

+ Mária, Daniel a Alojz

+ Andrej a Anna Hotary
+ Renátka a Ladislav

+ Mária Žembová
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