SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
23.4.2017 Spišská Nová Ves, Hutnícka 4

Všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva pozývame na sviatok Božieho milosrdenstva do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany.
Program slávnosti:
22. 4. 2017 (sobota)
20.00 – 23.00 – nočné bdenie
23.00 – prednáška – Ing. Mgr. Marián Kuffa Dr.h.c., predstavený IKV 00.00 – sv. omša – Ing.
Mgr. Marián Kuffa Dr.h.c., predstavený IKV
23. 4. 2017 (nedeľa)
07.30 – sv. omša – vdp. ICLic Ľubomír Vojtašák, správca farnosti Ferčekovce
10.30 – slávnostná sv. omša – J.E. Mons. Henryk Józef Nowacki, bývalý apoštolský nuncius na
Slovensku
13.30 – Hudobno-poetické pásmo – zbor pri Svätyni Spektrum 15.00 – Hodina milosrdenstva
– P. Vladimír Peklanský SAC,
predstavený pallotínov na Slovensku, rektor Svätyne
16.00 – sv. omša – doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.
19.00 – sv. omša – P. Adam Walczuk SAC, kaplán farnosti Predajná

Farská

Rodina

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

Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného
väzňa, ktorého si žiadali. Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa
zhromaždili, Pilát im povedal: „Koho vám
mám prepustiť: Barabáša, alebo Ježiša, ktorý
sa volá Mesiáš?“ Lebo vedel, že ho vydali zo
závisti.
(Mt 27, 11 – 14. 15 –18).

Katolícka jednota Slovenska Spišská Belá Vás pozýva na multimediálny koncert

JÁN PAVOL II.

Spomienka na 1.slovanského pápeža
Koncert je 28.6.2017, t.j. streda, o 18.00 hod. na Zimnom štadione v Poprade
Odchod autobusu z autobusovej zastávky Spišská Belá o 16.45 hod.
Cena príspevku: doprava a vstupné 14,- eur pre nečlenov KJS
12,- eur pre členov KJS

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

9. apríl 2017 - 15/2017

PANE, POMÔŽ MI NASLEDOVAŤ PRÍKLAD
TVOJEJ POSLUŠNEJ LÁSKY.

Počas púte bude príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, uctiť si relikvie a pozrieť si pápežské dary sv. Jána Pavla II. Tešíme sa na vašu účasť.
Prosíme Vás, aby ste prišli v organizovaných skupinách autobusmi, ktoré budú parkovať na PD
Smižany, osobné autá na ul. Nábrežnej a Ľ. Podjavorinskej.

Účinkujú: sólisti, orchester, zbor a detsky zbor Opery ŠD Košice. Vyše 130 umelcov , pozostávajúcich z 56-tich členov orchestra, 40-tich členov speváckeho zboru, 30-členného detského zboru
a 4 sólistov, vám viac ako dvojhodinové putovanie po životných cestách Jána Pavla II., spríjemnia
prednesom svetoznámych hudobných diel Mozarta, Pucciniho, Čajkovského či Verdiho , ako aj
príjemným sólovým a zborovým spevom. Skladby ako je Lacrimosa od Mozarta, Zbor Židov od
Verdiho, ale aj Bárka – pieseň Jána Pavla II. v závere, vás aspoň na chvíľu vytrhnú z prostredia
každodenného zhonu a starostí.
Vstupenky máme rezervované do 20.4.2017, preto prosíme záujemcov, aby sa
najneskôr do 19.4.2017 nahlásili v sakristií a zaplatili príspevok, počet miest je
obmedzený. Zľavy sú už zahrnuté v cene.

Pôstne obdobie

K

eď Ježiš stál pred vladárom, vladár
sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám to hovoríš.“ A
keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal:
„Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?“
Ale on im neodpovedal ani na jediné slovo,
takže sa vladár veľmi čudoval.

Dnes som svedkom začiatku utrpenia Ježiša Krista. Celý jeho život a účinkovanie na
tejto zemi boli súčasťou Božieho plánu vykúpenia ľudstva a viedli k tomuto Svätému týždňu,
počas ktorého môžem Ježiša sprevádzať na jeho
ceste utrpenia a smrti na kríži.
Toľko otázok sa vynára v mojej mysli, keď si čítam celú tú evanjeliovú stať. Živo si predstavujem Ježiša a možno tam niekde nachádzam aj
seba. Či už medzi blízkymi učeníkmi, alebo v
zástupe ľudí; niekde na krížovej ceste, alebo až
na Kalvárii. Pri pohľade na trpiaceho Krista cítim bolesť, rozhorčenie nad nespravodlivosťou
tých, ktorí ho odsúdili, hnev na všetkých, ktorí
mu spôsobujú bolesť.
Pýtam sa prečo. Odpoveď znie: Lebo Ježiš vynikal dokonalou poslušnosťou vôli nebeského Otca!
Tomuto pokornému podriadeniu sa Bohu chce
Ježiš naučiť aj mňa. Môžem si byť istý, že ak sa
poslušnosťou Bohu, verným plnením jeho vôle,
budem usilovať odumierať svojmu sebectvu,
môj Boh mi daruje nový život. Už teraz sa naň
veľmi teším!
Pane, pomôž mi nasledovať príklad tvojej poslušnej lásky.
Zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp.B.: z krstu Daniela Jankuru 30€; z krstu Natálie Galantyovej 30€. Pán Boh zaplať.
2. Mladí z našej farnosti si pre Vás pripravili hranú krížovú cestu v podobe tieňohry. Krížová cesta sa uskutoční na Kvetnú nedeľu 9. 4. o 15:00 hodine vo farskom kostole. Srdečne
Vás na ňu pozývame.
3. Skúšky birmovancov v Sp. Belej budú v priestoroch farského úradu v pondelok, utorok a v stredu večer od 19.30h podľa vopred ohláseného rozpisu.
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 13.04.2017 – ZELENÝ ŠTVRTOK, prosíme tieto ženy: Marta Molitorisová, č.d. 113, Marcela Krempaská, č.d. 114, Eva Vengliková, č.d.
114, Mária Krajancová, č.d. 115.
5. Pôstna aktivita: Pozývame deti, ktoré sa chcú zapojiť do pôstnej aktivity, aby si prišli v nedeľu po sv.
omši do sákristie po aktivitu.
6. Pozývame všetkých farníkov k účasti na obradoch Veľkonočného trojdnia. Do pozornosti okrem obradov a sv. omší vám dávame aj ostatný program: ranné chvály v piatok a sobotu, nočné
bdenie v Getsemanskej záhrade zo štvrtka na piatok, krížová cesta cez mesto (obec) na veľký piatok,
modlitba pri Božom hrobe, deviatnik v hodine B. milosrdenstva, požehnanie veľkonočných jedál po
skončení Veľkonočnej vigílie a slávnostné vešpery na veľkonočnú nedeľu.
7. Na Druhú veľkonočnú nedeľu (23.4.2017) – Nedeľu Božieho milosrdenstva sa koná
tradičná púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Keďže do svätyne
prichádza veľa pútnikov a tento deň je spojený s osobitným prisľúbením, ktoré Pán Ježiš povedal sv.
Faustíne pri zjavení v máji 1937: „Túžim udeliť úplné odpustky dušiam, ktoré pristúpia k spovedi a sv.
prijímaniu na sviatok môjho Milosrdenstva." (Den. 1109). Autobus bude odchádzať v nedeľu
o 9.00h od OD Jednota. Platiť sa bude iba za dopravu (cca 5€). Nahláste sa v sakristii.
Predpokladaný návrat o 17.00h.
8. V spolupráci s Katolíckou jednotou Slovenska Vás pozývame na sviatok Božieho milosrdenstva aj na púť do Krakova do sanktuária v Lagiewnikoch. Pri dostatočnom záujme
odchod autobusu bude v nedeľu 23.4. 2017 o 5.30h ráno od OD Jednota. Cestovný lístok si
môžete zakúpiť v sakristií. Príspevok na dopravu je 12€.

LITURGICKÝ PREHĽAD

Slavomír Mirga, syn Miroslava a Anny r. Pompovej, býv. v Kežmarku
a Michaela Polhošová, dcéra Romana r. Hangurbadža a Ivany Polhošovej, býv. v Sp. Belej

MANŽELSKÉ VEČERY V SPIŠSKEJ BELEJ

budovanie manželstva - prehĺbenie vzťahu - investícia do rodiny
- kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí raz do týždňa vo večerných hodinách
- je určený všetkým manželským párom, ktoré na sebe chcú pracovať a spoločne investovať do
svojho vzťahu
- cieľom kurzu je pomôcť párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah
- dáva príležitosť stráviť čas s partnerom a pritom sa s ním zdieľať o dôležitých otázkach svojho
manželstva
- skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu; o svojom vzťahu manželia nemusia nikomu ďalšiemu
nič hovoriť

Kedy: začíname 19.04.2017 (streda) o 18:30 hod a potom každú ďalšiu stredu
Kde: sála Farského úradu Spišská Belá
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Viac info: - 0907 216 219 - manzelske.vecery@outlook.sk - www.manzelskevecery.sk
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Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Branislav Džerenga, syn Jozefa a Júlie r. Hodermarskej, býv. v Smolníku
a Petra Gotzmannová, dcéra Petra a Beáty r. Gotzmannovej, býv. v Sp. Belej
Martin Hangurbadžo, sy Jakuba a Jarmily r. Hovathovej, býv. v Kr. Vsi
a Jaroslava Hangurbadžová r. Mišalková, dcéra Jaroslava a Márie r. Žigovej, býv. v Kr. Vsi

KVETNÁ NEDEĽA
32. MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

07.30 Zdr. a B. pož. pre Vieru 70. rokov
10.30 + Alojz Ploščica 1. výr.
18.30 Zdr. a B. pož. pre Jána 65

Pavol zdr. a B.
pomoc

Ľubomír, Jana 30. Výr. sob.

Po

+ Katarína 20r. výroč.
a ostatní z rod. Dufala a Pisarčík

Ut

+ Rozália Hudáčková 10 r.

St

+ František 1. výr.

Št

Za kňazov Peter, Marek , Peter

Zdr. a B. pož.
Danky s rodinou

+ Michal Šatala

Pi

obrady

obrady

obrady

So

Zdr. a B. pož. pre asistentov

+ Anna
Adamjaková

+ Maria, Jakub, Alojz

Ne

07.30 + Jozef a ostatní z rodiny Blaškovej
a Kretovej
10.30 + Emil a Juraj
18.30 + Jarmila Sloviková 1. výr.

Zdr. a B. pož.
Jaroslav 60. nar. s
rodinou

Ján Bušovský, diakon

+ Katarína Pavličková a ž.
Anna, Branislav
B. pož v rod.
Pavličkovej
Za zomrelých z rodiny Fedorovej a Britaňákovej
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