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PANE, STRHNI CELÚ MOJU BYTOSŤ
SVOJOU LÁSKOU.

A
Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
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ko šli po ceste, ktosi mu povedal:
„Pôjdem za tebou všade, kam
pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky
majú svoje skrýše a nebeské vtáky svoje hniezda, ale Syn človeka nemá kde
hlavu skloniť. Inému vravel: „Poď za
mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi
najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš
mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie
kráľovstvo!“ Iný hovoril: „Pane, pôjdem za
tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku
na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“
Lk 9, 57 – 62

Premýšľam, čo odo mňa Ježiš prostredníctvom tohto svojho slova vlastne chce.
Veď nemám odvahu človeka z evanjelia,
aby som Ježišovi povedal: „Pôjdem za
tebou všade...“ Niekedy mu nemám silu zostať verný ani jeden deň. Čo jeden
deň... Stačí chvíľa, a už ho zrádzam. Tento sviatočný deň je však vhodný na premýšľanie o tom, ako veľmi a ako hlboko
ma môj Boh miluje. Zaiste od neho nedostanem na znak lásky zlatý či diamantový prsteň. Jeho totiž teší, keď mi môže
darovať trvácnejšie dary, ktoré si budem
„vychutnávať“ celú večnosť. Dnes si
nájdem chvíľu, počas ktorej v tichosti prežijem Ježišovu blízkosť.
Sedí vedľa mňa. V jeho očiach sa zračí
čistá láska a ja cítim, že odo mňa očakáva
oveľa viac ako len slepú lásku, ktorá je
plná nádherných slov, a nie skutkov.
Možno sa mi zdá, že Ježiš žiadal od mladíka veľa. Možno mám dojem, že Ježiš aj
mne zoberie to, čo mi je drahé, ak mu
odovzdám svoj život. Ježiš mi len ukazuje, že zážitok opravdivej Božej
lásky robí veci a osoby druhoradými. Boh je na prvom mieste. On ma
ľúbi a chce, aby som bol aj ja tak do
neho „zaľúbený“; aby bol pre mňa
najdôležitejším, prvým a jediným
Bohom.
Pane, strhni celú moju bytosť svojou láskou.
Zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z pohrebu Anny Pavličkovej 100€, Mária Babičová 50€, Bohuznáma
50€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Kr. Vsi: z pohrebu Anny Pavličkovej 100€. Pán Boh zaplať.
3. V dňoch od 26. – 29.6.2016 bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“, ktorá je
v našich končinách známa aj pod názvom „Halier sv. Petra“. Svoj dobrovoľný milodar môžete dať do
pokladničky v kostole označenej na tento účel.
4. V nedeľu 26.6.2016 bude vo farskom kostole o 10.30h posledná rodinná sv. omša v tomto školskom roku a bude spojená s modlitbovým stretnutím III. rádu sv. Františka. Na sv.
omšu, ktorú bude celebrovať páter Adam Baran, OFM vás srdečne pozývame.
5. Stretnutie mužov bude v pondelok 27.6.2016 po večernej sv. omši v kancelárii farského úradu.
6. eRko: V týždni od 27. do 30. júna sa uskutoční kampaň „Vypni telku, zapni seba!“ Akcia
sa ponesie v téme “Je čas zmeniť sa.” Deti sa cez skutočné príbehy ľudí, ktorí boli vyhlásení za svätých
alebo blahoslavených pozrú na to, ako by mohli využiť svoj voľný čas. Stretneme sa vždy o 15:00 vo
farskom kostole pri modlitbe korunky a končiť budeme sv. omšou o 19.30h, ktorá je tiež
súčasťou kampane. Tešíme sa na všetky deti.
7. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme vždy polhodiny pred sv. omšou okrem toho vo farskom
kostole vo štvrtok a piatok aj od 15.00 – 16.30h. V Krížovej Vsi a v Strážkach vo štvrtok od 16.45h do sv. omše.
8. Chorých navštívime v piatok dopoludnia, pán kaplán Michal v stredu.
9. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 1.7.2016 t.j. v piatok večer po sv. omši prosíme veriacich z ulice Osloboditeľov: Ovčarikova 30, Kapolkova 31, Pajerova 32, Pavličkova 33,
Monkova 34, Kaňukova 36.
10. Katolícka jednota Slovenska: a/ oznamuje veriacim, ktorí majú záujem o dopravu na
odpust do Levoče, že autobus je objednaný na 3. júla 2016 t.j. nedeľa o 5.30 hod. ráno z
parkoviska od obchodného domu. Dobrovoľný príspevok 4€, deti 2€. Pre záujemcov sú lístky
v sakristií. Prosíme záujemcov, aby si zakúpili lístky najneskôr do stredy 29. júna 2016, aby
sme vedeli dopravu potvrdiť alebo odvolať.
11. b/ pozýva na krátke informačné stretnutie veriacich, ktorí chcú, alebo sa rozhodujú, v
sobotu 2.júla 2016 ráno po sv. omši, putovať v modlitbe s procesiou peši do Levoče a tak pokračovať
v dlhoročnej tradícií farnosti. Stretnutie sa uskutoční v pondelok 27.6.2016 po večernej sv. omši podľa počasia vo farskej záhrade alebo v čajovni.
12. Miestna organizácia Slovenského Orla Vás pozýva na cyklopúť na Mariánsku horu v
Levoči v dňoch 2. – 3.7.2016. Pre potreby technického zabezpečenia sa prihláste do 30.6.2016 u pána farára Petra Petreka. Informačné stretnutie pred púťou bude na farskom dvore vo štvrtok
30.6.2016 o 19.30h. Zraz cyklopútnikov 2.7.2016 o 5.45h na farskom dvore.
13. Klub dôchodcov oznamuje, že dňa 7.7.2016 bude na Mariánskej hore v Levoči púť seniorov. Autobus pôjde ráno o 5.30h z parkoviska od OD Jednota. Prihlásiť sa môžete v klube dôchodcov v Sp. Belej.
OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Michal Šelep, syn Jána a Daniely r. Firekovej, býv. v Sp. Belej
a Miriama Lešundáková, dcéra Miroslava a Ľudmily r. Pajerovej, býv. v Sp. Belej
Anton Lojek, syn Antona a Viery r. Krempaskej býv. v Sp. Belej
a Silvia Gallyová, dcéra Michala a Márie r. Fečundovej, býv. v Podhoranoch.
Martin Dlugoš, syn Vladimíra a Marty r. Horajovej, býv. v Sp. Belej
a Veronika Kratochvílová, dcéra + Jána a Márie r. Dudovej, býv. v Lipanoch.
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Peter Rezničák, syn Jozefa a Anny r. Podolskej, býv. v Sp. Belej
a Mária Gaborčíková, dcéra Mariana a Anny r. Bučkovej, býv. vo Vojňanoch.
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SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 Ján a Mária Hatala 40. výr. sob.
09.00 Zdr. a B.pož. Pavla Uličného, Waldemara Griegera a všetkých kňazov
18.30 + Mária a Jozef Barlák, Matej Knieszner s rod., zdr. a B.pomoc

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

za B. pož. pre rod.
Džadoňovú ml.

+ Ida a Andrej Grivalský
Peter Venglik s rod., zdr. a B.
pomoc

+ Pavol, Štefan a Mária

Mária (60) a Jozef (65) zdr. B. pož.
6.30 Zlatica Horváthová 60r.
10.30
St
15.30
18.30 + Mária Geletková 5. výr.
Št
Katarína Hudačková a rodina zdr. a B.p.
06.30 + Božena Pavličková
Pi
18.30 Ľuboslava 50. nar. a pož celej rod.
05.00
So
18.30 Mária 95r., zdr. a B.pož.
07.30 Metod s rod., zdr. a B.pož.
09.00 Tomáš 50. nar. a Stanislav , Mária zdr.
Ne
a B. pož.
18.30 Peter a Andrea 10. výr. sobáša B.
pož pre celú rodinu

Za duše v očistci
B. pomoc a zdr. pre nášho
pána farára Petra k meninám
Ján Modla 60r.
+ Ján

Ján 85r., poďak., zdr. a B.pož
Zdr. a B. pož. pre učiteľky
Editu a Aničku
Mária Svitanová 86r., zdr. a B.
pož.

+ Ján 1.výr., Mária,
Alžbeta, Mária

Grétka Krempaská, uzdravenie a B.pomoc
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