Rímskokatolícky farský úrad Sp. Belá a eRko pozýva detí a ich rodičov na

KARNEVAL BIBLICKÝCH POSTÁV

ZO STARÉHO ZÁKONA

Farská

Cezročné obdobie

Rodina

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

12. február 2017 - 7/2017

KATECHÉZY O SV. MARTINOVI Z TOURS:

1. VÝBER KRSTNÉHO MENA JE SPOJENÝ
SO ŽIVOTOM KRSTNÉHO PATRÓNA
Pri príležitosti roku sv. Martina, ktorý slávime v našej diecéze sa budeme vo Farskej Rodine
venovať 12 katechézam o sv. Martinovi z Tours. Historické údaje, mená postáv a miest v katechézach sú čerpané z románového spracovania životopisu sv. Martina podľa knihy Wilhelma
Hünermanna Svätý Martin, ktorá vyšla vo vydavateľstve Lúč v roku 2009.

Stretneme sa:

18. 2. 2017 o 14:00 hodine
v spoločenskej sále na fare
Na čo nezabudnúť?:
- Kostým
- prezuvky
- malé občerstvenie

Pre každého účastníka je pripravená tombola
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N

achádzame sa v Sabárii – severnej provincii Rímskej ríše (dnes
mesto Szombathely v Maďarsku). Ubehlo už 1070 rokov od
založenia mesta Rím (r. 753 pred Kristom),
plynie jedenásty rok panovania cisára Konštantína, píše sa rok 317 po narodení Krista.
Rímskemu vojenskému tribúnovi Flórusovi
sa práve narodil prvorodený syn. Jeho radosť
je nepredstaviteľná. Je to tvrdý, bojmi ošľahaný muž, no v tejto chvíli naplnený radosťou robí všetko pre dobro svojho prvorodeného. Treba mať na pamäti, že kresťanstvo a
viera v Pána Ježiša v tom čase nebola ešte
rozšírená, preto musíme vziať do úvahy, že
tribún sa v takejto chvíli neutiekal k jednému
Všemohúcemu Bohu.
Hoc je pokročilá noc, zavolá si svojho astrológa, aby sa dozvedel, čo jeho synovi predpovedajú hviezdy. Samozrejme, že astrológ mal
pripravené pre svojho pána iba dobré predpovede, veď kto by chcel v takejto situácii
rozhnevať svojho chlebodarcu...
„Dám mu meno Martinus, lebo sa narodil v
znamení Marsa. S mečom boha vojny si bude raziť cestu a jeho šťastie mi bude žiariť v
mojej starobe.“
Otec nedal svojmu synovi meno len tak –
dobre si rozmyslel, čo bude jeho syna sprevádzať celý život. Je samozrejmé, že vojenský

dôstojník túži, aby syn kráčal v jeho šľapajách.
Všimnime si radosť otca z narodenia svojho
syna a čo v tej chvíli robil. Aj naši rodičia sa
tešili z nášho narodenia. S láskou nás prijali a
už pred naším narodením robili všetko preto, aby náš život bol radostný a spokojný a
priniesol im šťastie v starobe. Modlili sa k
Bohu za naše zdravie, mamky využili možnosť získania zvláštneho požehnania, ktoré
kňazi dávajú matkám pred pôrodom a tuho
rozmýšľali nielen nad tým, aké meno nám
pri krste dajú, ale aký krstný patrón nás bude
po celý život sprevádzať. Je preto správne,
aby každý z nás spoznal svojho krstného patróna, zoznámil sa s jeho životom a hlavne
skutkami, ktoré mu otvorili bránu neba. Môžeme sa pokúsiť v niektorých veciach, ak je
to možné, napodobniť jeho život. Určite bude vhodné v modlitbe ho prosiť, aby sa v nebi prihováral u dobrého Pána Boha za nás.
No a do budúcnosti pamätajme, že krstným
menom určujeme nielen to, ako budú dieťa
volať jeho rodičia, súrodenci, kamaráti, ale
predovšetkým určujeme jeho celoživotného
sprievodcu – krstného patróna. Čím viac
svätých poznáme, tým zodpovednejšie dokážeme dieťaťu vybrať krstného patróna.
rok sv. Martina

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: snúbenci Miroslav Andráš a Katarína Fiamčíková 30€, pani
Ploščicová 50€. Pán Boh zaplať.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi 18.02.2017, prosíme tieto ženy: Silvia
Mindeková, č.d. 231, Dana Majerčáková, č.d. 62, Denisa Lojeková, č.d. 62
3. Podľa diecézneho rozpisu pripadá na našu farnosť 13.2.2015 celodenná poklona.
Sviatosť Oltárnu vyložíme vo farskom kostole v Sp. Belej k adorácii ráno o 9.00h a ukončenie bude večer pred sv. omšou. Okrem modliacich sa v službe 24/7 prosíme, aby sa do celodennej adorácie zapojili podľa svojich možnosti jednotlivci, rodiny i celé spoločenstvá.
4. Spoločenstvo Dávid pozýva na modlitbu chvál, ktorá sa uskutoční 18.2.2017 so
začiatkom o 20.00h vo farskom kostole v Spišskej Belej.
5. V nedeľu 19.12.2017 popoludní o 14.00h Vás pozývame na ekumenickú pobožnosť do farského kostola v Sp. Belej.
6. Mládenci a muži, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú študovať dennou formou katolícku teológiu na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí – Spišskej
Kapitule, nech o svojom úmysle informujú vlastného farára. Prihlášky treba zaslať do 28. februára 2017.
7. Kvôli časovým a technickým dôvodom meníme čas vysluhovania 1. sv. prijímania.
Vo farskom kostole v Sp. Belej budeme udeľovať 1. sv. prijímanie v nedeľu 21.5.2017 o 10.30h a v
kostole v Kr. Vsi v nedeľu 28.5.2017 o 9.00h a 11.00h.

DEKANÁTNA PÚŤ DO KATEDRÁLY
SV. MARTINA V SP. KAPITULE
Pozývame Vás na dekanátnu púť do katedrály sv. Martina v Sp. Kapitule,
ktorá sa uskutoční

v sobotu 18.2.2017 o 10.00h.
Odchod autobusu o 8.15h od OD Jednota.

Záujemcovia sa prihláste v sákristii.
Cena za dopravu je 6€ na osobu.
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LITURGICKÝ PREHĽAD
ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ,
V SP. BELEJ ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
SV. VALENTÍN

Spišská
Belá

Strážky

Krížová
Ves

7:30
10:30
18:30

9:00

9:00 K
9:30

NE

12.2.

PO

13.2.

Féria

18:30

UT

14.2.

Sv. Valentín, kňaz, mučeník
vo farskom kostole odpustová slávnosť IPSA DIE

18:30

ST

15.2.

Féria

6:30
17:30

17:30

ŠT

16.2.

Féria

15:00 +
17:45 R
18:30

17:30

PI

17.2.

Féria

18:30

SO

18.2.

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

7:30
18:30

NE

19.2.

+ adorácia

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

K - Kolónia

7:30
10:30
18:30

17:30
17:30

16:30 K

17:30

17:30

9:00

9:30
11:00 K

R - ruženec

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
Ne

SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 Zdr. a B. pož. pre Valentín 35. rokov.
a Valent 65. rokov
18.30 + Júlia 20. výr., + Vojtech a ostatní +
z rodiny Kuchtovej

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

+ Imrich a Ján Gallik

Poďakovanie za 70 rokov
života Františka

Po

+ Mária- 25. R. výročia, Ján , Peter, Alžbeta

Ut

+ Anna Gemzová. 1. výročie

St

6.30 + z rod. Trembáč a Bičuš
17.30 + Valent, Mária, Ján a Valent

+ páter Vincent Babin
– 10. Výročie

Št

+ Valentín Kiska

Zdr. a B. pož. pre Jozefa

Súčasťou programu bude:
- sv. omša, po sv. omši úcta relikvii sv. Martina,
- možnosť prehliadky historických priestorov biskupskej rezidencie,
- individuálna návšteva hrobu pána biskupa Mons. Františka Tondru,
- teplý čaj v priestoroch kň. seminára.

Pi

Anna Volathová zdr. a B.pomoc

So

7.30 + Anna Čekovská
18.30 + Ján

Odchod autobusu domov 12.30h.

Ne

07.30 + Erich -10. výroč.
10.30 za modliacich sa 24/7
18.30 + Milan Hudaček

+ Mária Maláková
+ Walter, Oto, Betka

+ Mária Bohorová

Alenka, Emil s rod.
Zdr. a B. pomoc

+ Jozef Kromka

Janka Berger s rod. ZBP
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