pokračovanie z titulnej strany
nasledovaním. Martin nie je typ človeka, kto- Aj nás čakajú možno podobné skúšky,
rý ide iba za krásnym a ľahkým. Jeho srdce sa neraz sa budú naše názory rozchádzať s
podobá dobrej pôde, do ktorej padá zrniečko postojmi ľudí okolo nás, vrátane rodiviery, ktoré prinesie stonásobnú úrodu. Jeho čov. Vtedy prosme o pomoc a sprevádzanie
sv.aMartina,
aby
konali ako
presvedčenie a vôľa
byť ku
kresťanom
pod„Poďte
mne všetci, ešte
ktorí sa
namáhate
ste preťažení
a jasme
vás posilním.“
( Mt on: múdro,
11, 28-30)
rozvážne a smelo, aby sme mali pri sebe spostúpi veľa skúšok.
ľahlivých ľudí, ktorí nás správne usmernia.

MODLITBY MATIEK
v Kežmarku
Vás srdečne pozývajú na spoločné modlitby

v piatok 24. marec 2017 o 18.30 hod.
odprosujeme za svoje hriechy

v sobotu 25. marec 2017 o 18.30 hod.
odpúšťame tým, ktorí zranili nás a naše deti

v nedeľu 26. marec 2017 o 18.30 hod.
naše chvály a vďaky Bohu

v kaplnke ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku, Petržalská 21
Modlitbami sa v tých dňoch pripájame k matkám na celom
svete.
Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada: Jaroslav Bachleda, Peter Petrek O2: 0905 694 717,
Peter Gaži, Marek Suchanovský

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

Farská

Pôstne obdobie

Rodina

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

19. marec 2017 - 12/2017

KATECHÉZY O SV. MARTINOVI Z TOURS:

6. PRVÝ KONFLIKT S OTCOM KVÔLI VIERE

M

artinove jedenáste narodeniny.
Martin je už rok katechumenom. Snaží sa žiť podľa viery,
usiluje sa pestovať v sebe kresťanské čnosti, ktoré mu biskup odporúčal.
Často nad sebou a svojimi chybami premýšľal, ale snažil sa ich vykoreniť. Matka, ktorá s
ním bola častejšie ako otec, si všimla, že je
vľúdnejší, poslušnejší, ochotnejšie si plní povinnosti a vie sa aj zrieknuť či podeliť s inými
o nejakú dobrotu. Otec však stále nevedel, že
jeho syn sa chce stať kresťanom. Martin vedel, že raz sa to dozvie a vtedy bude mať možnosť nielen nezaprieť vieru, ale ju aj vyznať.
Tušil, že nebude nadšený, ba môže to pokladať ako neposlušnosť. V deň narodenín dostal Martin od otca krásneho panónskeho
koňa. Pochádzal z najušľachtilejšieho plemena cisárskeho žrebčinca. Bielej kobyle dal
meno Glória, vyskočil do sedla a vybehol po
bielom snehu na radostnú prechádzku. Večer
sa rodina zišla k slávnostnej večeri. Po večeri
vzal otec syna do átria, čo bol vnútorný otvorený priestor rímskeho domu, kde sa obvykle
modlil k svojim bohom. Najprv vyprosoval
požehnanie pre syna, potom nasypal do striebornej misky zrnká tymiánu a napokon vyzval Martina, aby tiež obetoval bohom ich
domu. Martin zbledol, rýchlo sa však vzchopil a pevným hlasom povedal: „Nie, otec, ja
nemôžem obetovať týmto obrazom.“
„Prečo nie? Prečo im nemôžeš obetovať?
Ochraňujú ťa od tvojho narodenia a zaslúžia
si, aby si im vzdal česť.“
„Mňa ochraňuje živý Boh, nie tieto gúrky. Aj
tak sú len bezduchým kovom. Otec, stretá-

vam sa s kresťanmi, vyučuje ma kresťanský
biskup, stal som sa katechumenom.“
„Katechumenom? Čo to je? Ty si tiež kresťan?“
„Katechumeni sú čakateľmi na krst, ešte nie
som kresťanom, ale chcem sa ním stať.“
„Taká bezočivosť, nestrpím, aby si sa hlásil k
tej sekte, čo uctieva Ukrižovaného! Si Riman
a budeš sa modliť k bohom, ktorým ja od
mladosti slúžim. Môj syn sa nestane zradcom
viery svojich predkov. Keby si sa stal kresťanom – v tej chvíli prestaneš byť mojím synom!“ Nato tribún vstal a ťažkým vojenským
krokom odišiel z domu.
Martin obstál v tejto skúške, aj keď bol
smutný z otcovho sklamania. Na radu
matky a priateľa Festa, ktorý bol už dávno
kresťanom, poradil sa s biskupom. Ten odmietol chlapca pokrstiť proti vôli otca.
„Tak počkám, kým sa budem môcť sám rozhodnúť, ale v srdci budem kresťanom a nikto
ma neprinúti obetovať pohanským bohom!
Ani otec nie! Príde deň, keď aj ja získam milosť Božieho synovstva. Dovtedy sa budem
na tento úmysel horlivo modliť.“
Bol Martin presvedčený, že robí dobre? Mal
iba jedenásť rokov, teda podľa veku málo
skúseností a vedomostí, ktoré navyše odporovali otcovmu poznaniu. Na človeka v detstve vplývajú mnohí: otec, mama, súrodenci,
susedia, spolužiaci, kamaráti, učitelia.... Martin mal otvorené srdce a jeho spočiatku odmietavý postoj ku kresťanskej viere prelomilo osobné poznanie, svedectvo kresťanov a
skúsenosť. Zisťuje, že žiť kresťanstvo je nielen
krásne, ale aj ťažké, spojené s obetami i prepokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp.B.: z pohrebu Jána Pavláka 50€, z pohrebu Márie Kredatusovej 50€,
z krstu Zuzany Zuberecovej 50€, z krstu Hany Vislockej 50€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Kr. Vsi: z pohrebu Alojza Tybora 50€. Pán Boh zaplať.
3. Modlitbové stretnutie III.rádu Sv.Františka bude dňa 19.3.2017 vo farskom kostole v
Sp.Belej.
4. Všetkých lektorov z celej farnosti pozývame na formačné stretnutie v stredu 22.3.2017
večer po sv. omši o 18.30h do kancelárie farského úradu.
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 25.03.2017, prosíme tieto ženy: Beáta
Kredatusová, č.d. 99, Janka Olekšáková, č.d. 102, Slávka Tkáčová, č.d. 102.
6. Pozývame Vás dňa 25.3.2017 na ďalšiu pešiu púť do kostola sv. Martina v Podhoranoch. Stretneme sa na vlakovej stanici v Sp. Belej a vlakom o 9.27h sa presunieme na vlakovú zastávku
do Podhorian. Odtiaľ pôjdeme pešo do kostola do dediny. Po sv. omši, ktorá bude o 10.30h Vás poodvážame autami do Sp. Belej.
7. Spoločenstvo Dávid srdečne pozýva na modlitbu chvál, ktorá sa uskutoční vo farskom
kostole 25.3. na Deň počatého dieťaťa o 20.00 h. Ďakujme spolu za život!
8. V noci z 25.na 26.3.2017 sa mení čas. O druhej hodine stredoeuropského času posúvame
hodiny na tretiu hodinu letného času.
9. Pozývame Vás na rodinnú sv. omšu v nedeľu 26.3.2017 o 10.30h do farského kostola
v Sp. Belej. Pozvanie celebrovať sv. omšu prijal doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. Téma
sv. omše bude: „Deti a ich miesto v rodine“.
10. Pôstna aktivita: Pozývame deti, ktoré sa chcú zapojiť do pôstnej aktivity, aby si prišli v nedeľu po
sv. omši do sákristie po aktivitu.
10. Pozývame vás do pôstnej modlitbovej aktivity „Za našu farnosť“. Každý deň sa na svätej
omši v prosbách budeme modliť za konkrétnu ulicu našej farnosti a jej obyvateľov. Zapojte sa účasťou
na svätej omši, alebo osobnou modlitbou doma v deň, keď budeme konkrétne prosiť za vašu ulicu.
Túžba po jednote a spolunažívaní v susedských vzťahov môže medzi nás priniesť pokoj a dobro.
V tomto týždni sa budeme modliť za tieto ulice:
-19.3.2017 nedeľa – Petzvalová
-23.3.2017 štvrtok – Moskovská
-20.3.2017 pondelok – Hviezdoslavová
-24.3.2017 piatok – Kúpeľná
-21.3.2017 utorok – Mierová
-25.3.2017 sobota – Nová -22.3.2017 streda – 1. Mája
26.3.2017 nedeľa – Záhradná

PÔSTNA POLIEVKA

Milí farníci!
Radi by sme Vás pozvali k pôstnej aktivite, ktorá už niekoľko rokov prebieha vo farnostiach na celom
Slovensku a tento rok by sme sa chceli k tejto peknej myšlienke pridať aj my v našej farnosti.
Túto aktivitu organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska už 11.rok. Volá sa Podeľme sa, alebo ste
o nej už možno počuli aj pod názvom pôstna polievka.
Farnosti, alebo spoločenstvá uvaria pôstnu polievku a podávajú ju v čase obeda a účastníci môžu za túto polievku zaplatiť dobrovoľným príspevkom ako za celý obed čím podporia rôzne projekty pomoci rodinám v núdzi.
Výťažok 11. ročníka podujatia Podeľme sa! sa tohto roku použije na zriadenie Centra
pre ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi v Ružomberku pod záštitou organizácie Áno pre život a vybavenie Centra pre obnovu rodiny v Bratislave. Podujatie sa koná
s požehnaním všetkých diecéznych otcov biskupov.
V našej farnosti sa bude podávať pôstna polievka 28.3.2017 od 11.00 do 14.00 v sále
farského úradu. Týmto Vás všetkých srdečne pozývame ochutnať tú našu pôstnu polievku a tak pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
Rodinné spoločenstvo
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LITURGICKÝ PREHĽAD

Spišská
Belá
7:30
10:30
15:00 KC
18:30

Strážky

Krížová
Ves

9:00
14:00KC

9:30
11:00 K
14:00 KC

8:00
18:30

17:30

16:30 K
17:30

17:30

NE

19.3.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA
Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie,
sa prekladá na (20.3.)

PO

20.3.

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE,
slávnosť

UT

21.3.

Féria

18:30

ST

22.3.

Féria

17:30

17:00 K

ŠT

23.3.

Féria

15:00 +
17:45 R
18:30

17:30

PI

24.3.

Féria

18:00 KC
18:30

17:00KC
17:30

17:00KC
17:30

SO

25.3.

ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

7:30
18:30

9:00

8:00
10:00 K

7:30
10:30
15:00 KC
18:30

9:00
14:00KC

9:30
11:00 K
14:00 KC

NE

26.3.

+ adorácia

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

K - Kolónia

R - ruženec KC - Pobožnosť krížovej cesty

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

07.30 za ctiteľov sv. Jozefa
10.30 za modliacich sa 24/7
18.30 + Dagmar Štefaňáková

+ Bernadeta 5.v.,
+ Alojz

+ Ján, Ján, Anna Bušovský

Po

8.00 + Vdp. Jozef Vojtas 40.výročie
18.30 + Ján 15. výr.
a + Mária 10. výr. Krigovký

Ut

Zdr. a B. pož pre Katarínu s rodinou

St

+ Jozef, Mária Gancarčík

Št

+ Zuzana a Michal Vrabel

Pi

Za deti a vnúčatá

So

7.30 + Žofia a Michal Ofčák
18.30 + Vincent ml, Vincent st a Elena
Smrek

Ne

07.30 Zdr. a B. pož. pre Zuzanu 60. nar.
10.30 + Katarína, Imrich a ost. z rod.
18.30 + Anna a Emil

+ Emil Krempaský
+ Katarína Galliková
+ Michal, Emil, Helena
Za zdr. a B. pomoc pre Bystrika
a rod. Miturovú
+
Helena
Hangurbadžová,
Za zdravie pre Annu
Nikolka Gáborová
Za duše v očistci

8.00 Zdr. a B. pož k 75. nar. pre
Františka
10.00 + kanonik Jozef Vojtas
40. výročie smrti
+ Juraj, Helena a Juraj
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