pokračovanie z titulnej strany
ce všetkých kňazov sveta Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie.
Lisabonský patriarcha kard. José Policarpo zasvätil 13.mája 2013 pontifikát Svätého Otca
Františka Panne Márii Fatimskej, podľa priania, ktoré vyslovil sám pápež František.
Boži sluha, biskup Ján Vojtaššák v júli 1947 zasvätil na Mariánskej hore nepoškvrnenému
srdcu Panny Márie celé Slovensko.
Biskup Mons. Jozef Haľko 4 dec. 2013 v Národnej Svätyni Bazilike Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne zasvätil stovky prítomných veriacich Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Z nekonečného množstva zasvätení to bol len
maličký náhľad.
Už svätý Ján Damascénsky (675-753), jeden
z najväčších gréckych cirkevných otcov, sa
takto modlil: „Ó, Pani, skôr než dnes vstanem, vzývam Ťa, Matka Božia… Zasväcujem ti svoju myseľ, svoju dušu, svoje
telo a všetko, čím som.“
Svätý Ján Vianney (1786 – 1859), patrón kňazov sa zasvätil Panne Márii a zložil sľub, že jej

bude navždy slúžiť. Spísal zoznam všetkých farníkov z Arsu. Zoznam vložil do strieborného
srdca. Srdce so zoznamom všetkých farníkov
zavesil na krk Panne Márii a zasvätil jej všetkých farníkov. Povedal: „Vieme, že tam, kde
bola Mária odsunutá, kde zostala nepochopená, tam sa tiež vytráca úcta nielen k nej, ale
k Bohu a následne k ľuďom.
Zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Panny
Márie obnovujeme v každú prvú sobotu mesiaca pri Fatimských pobožnostiach, lebo to
podľa priania Panny Márie považujeme za veľmi potrebné.
Milí farníci z celej farnosti Sišská Belá,
pozývam Vás 13.5.2017 ráno o 7.30h na
sv. omšu do farského kostola v Sp. Belej,
aby sme pri príležitosti stého výročia
zjavenia Panny Márie vo Fatime mohli
spoločným zasvätením sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie odovzdať svoje životy pod ochranu našej Nebeskej
Matky.
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Peter Petrek, farár

vom srdci Boha. Teší ma aj ďalšia vec. Boh ma
stvoril ako svoje dieťa, ktoré môže počúvať jeho hlas a môže sa ním dať formovať, vychovávať a viesť! Aké je to pre mňa povzbudzujúce!
Potešujúcou správou je aj vedomie, že ako Božie stvorenie som obdarený svedomím, vnútorným hlasom, ktorý mi pomáha poznať dobré cesty, po ktorých mám kráčať, ale aj tie, ktoré
ma odvádzajú od Boha. Svedomie je tým najvnútornejším hlasom, ktorým ku mne hovorí
Boh, o tom, kto v skutočnosti som a aký som.
Úžasný pocit!
On volá svoje ovce po mene... Nie som len niekto neznámy v dave. Sám Boh ma pozná a volá
mojím konkrétnym menom. Som pre neho
veľmi dôležitý. Jozef, Katka, Luki, Majka... Som
osobnosť s vlastným osobným príbehom.
Pane, nauč ma počúvať Tvoj hlas vo svedomí.
Zamyslenia

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
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ZASVÄTENIE FARNOSTI SPIŠSKÁ BELÁ
NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

PANE, NAUČ MA POČÚVAŤ TVOJ HLAS VO SVEDOMÍ.

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto
nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou
je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce
počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich...   (Jn 10,1-3)
Preto im Ježiš znovu vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce
ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo
mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať
a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život
a aby ho mali hojnejšie.“   (Jn 10,7-10)
Keď mi dnes Ježiš hovorí o ovčinci, v ktorom je
veľa oviec a ja by som mal byť medzi nimi, trocha ma to síce zaráža, ale nie natoľko, aby som
sa netešil, lebo je to iba obraz, ktorý neberiem
doslovne, lebo viem, že nie som iba kus mäsa,
ktorý skončí na tanieri, ale ako človek v láska-

Veľkonočné obdobie

P

anna Mária vo Fatime v r.1917 naliehavo prosila: „Chcem Vás poprosiť, aby Rusko bolo zasvätené
môjmu Nepoškvrnenému Srdcu!“… „Nadišiel čas, kedy má Svätý Otec
v spojení so všetkými biskupmi sveta zasvätiť
Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu!“
Túto naliehavú prosbu našej Nebeskej Matky
však dôsledne vypočuli iba biskupi Portugalska, preto, táto krajina ako jediná bola uchránená od hrôz II. Svetovej vojny.

Až pápež Pius XII., 31. októbra 1942, prostredníctvom rádia, zasvätil svet Srdcu Panny
Márie. Taktiež 8. decembra 1942 v Bazilike
Svätého Petra. V r. 1954 ustanovil sviatok
Panny Márie Kráľovnej na 31. mája. Pritom nariadil, aby sa v ten deň každoročne
konalo zasvätenie ľudstva Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. V obnovenom kalendári
sa liturgická spomienka na Pannu Máriu
Kráľovnú koná 22. augusta.
Pápež Pavol VI. 21. novembra 1964 „zasvätil
ľudský rod“ Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie.
Svätý Ján Pavol II. svoj život úplne odovzdal
a zasvätil Panne Márii ako kňaz, aj ako biskup. Neskôr ako pápež Ján Pavol II., prijíma
pápežské heslo: „Totus Tuus! Celý tvoj, Mária!“
13. mája 1982 sa prišiel poďakovať Panne
Márii priamo do Fatimy za záchranu života
po atentáte na neho.
25.3.1984 tento pápež v Ríme pri soche Panny Márie Fatimskej, ktorú na túto príležitosť
priviezli, opäť spojený so všetkými biskupmi
sveta, zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie.
V jubilejnom roku, 8. októbra 2000 Ján Pavol II. zasvätil Cirkev a svet v treťom tisícročí
Matke Božej. Na liturgii, a teda aj na akte zasvätenia, bolo prítomných 1400 biskupov z
celého sveta. Aj tentoraz to bolo pred sochou Panny Márie privezenou na túto príležitosť z Fatimy.
Pápež Benedikt XVI., plne si vedomý záverov
II. vatikánskeho koncilu, zasvätil 12. mája
2010 vo Fatime, v kostole Najsvätejšej Trojipokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp.B.: z krstu Patrika Griglaka 20€, z pohrebu Františka Mačuru 50€. Pán
Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Kr. Vsi: z pohrebu Jarolíma Maláka 100€. Pán Boh zaplať.
3. Na realizáciu Základnej cirkevnej školy v Sp. Belej sa v apríli vyzbieralo 1.782,56€, z toho
z pokladničiek z kostolov: Sp. Belá 100€, Kr. Ves 25€, Strážky 75€ a ostatné z desiatkov a z milodarov veriacich. Celkovo sa od začiatku (19.7.2016) vyzbieralo 19.521,08€. Úprimný Pán Boh zaplať všetkým darcom. Kto by chcel prispieť svojim dobrovoľným milodarom, naďalej môže prispievať do pokladničky v kostole označenej na tento účel, alebo na číslo účtu SK80 0900 0000 0051 1622 4375.
4. Darovali na kostol v Strážkach: Magdaléna Galliková 50€. Pán Boh zaplať.
5. Nedeľa 7.5.2017 je nedeľou Dobrého pastiera, pri ktorej sa už tradične koná zbierka na
kňazský seminár. Svoj dobrovoľný milodar môžete vložiť do pokladničky označenej na tento účel.
6. Stretnutie členov ružencového bratstva bude spojené s májovou pobožnosťou v nedeľu
07.05.2017 o 14.00h vo farskom kostole.
7. Nácvik detí na prvé sv. prijímanie vo farskom kostole bude v nedeľu 7.5.2017 o 16.00h
a každú stredu po sv. omši až do 1. sv. prijímania.
8. Oznam pre všetkých birmovancov: Sviatosť zmierenia pred birmovkou budeme vysluhovať každý deň pred sv. omšami, okrem toho viacerí kňazi v piatok 12.5. popoludní od
15.00h do 16.30h. Generálny nácvik na birmovku bude v piatok 12.5.2017 hneď po skončení večernej sv. omše. Účasť všetkých birmovancov je veľmi nutná. Bolo by veľmi praktické, aby ste všetci prišli na sv. omšu, aby sme po sv. o. mohli nácvik ihneď začať.
9. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 13.05.2017, prosíme tieto ženy: Mária Krempaská, č.d. 148, Eva Voláthová, č.d. 153, Elena Nálepková, č.d. 157.
10. Prosíme veriacich, ktorý chcú pomôcť pri upratovaní farského kostola, aby sa zapisovali pri stĺpe v kostole, je tam rozpis podľa dátumov na celý mesiac dopredu. Ďakujeme.
11. eRko pozýva všetky deti na Misijnú púť na Mariánsku horu v Levoči, ktorá sa uskutoční
13. mája. Deti, ktoré majú záujem si môžu prihlášky vyzdvihnúť pri časopisoch v kostole.
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

+ Oto

+ Michal Grivalský 1. výr.

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Lukáš Heldák, syn Ivana a Márie r. Kozubovej, býv. v Sp. Belej
a Katarína Kisková, dcéra + Jána a Zlatice r. Smolenovej, býv. v Slov. Vsi

Ne

07.30 + Tomáš Kolodzej 5. výr.
10.30 + Jozef a Mária
a ost. + z rod. Gemzovej
18.30 + Janka Pohlutková 1. výr.

Karol Cichuta, syn Henrika a Wieslawi r. Krlišovej, býv. v Radomsku
a Lucia Fodorová, dcéra Štefana a Evy r. Neupauerovej, býv. v Sp. Belej

Po

+ Katarína Zemianková 15. výr.
a ostatný + z rodiny

Erik Vošček, syn Jozefa a Alžbety r. Hudačekovej, býv. v Sp. Belej
a Michaela Marečková, dcéra Juraja a Kataríny r. Vytikačovej, býv. v Sp. Belej

Ut

+ Ján Zoričák, 1. výr.

Radoslav Krempaský, syn Ondreja a Viery r. Hudačekovej, býv. v Sp. Belej
a Lenka Lechová, dcéra Rastislava a Zuzany r. Novoroľníkovej, býv. v Sp. Belej

St

+ Libuša, Karol, Jozef Michalák

+ Helena Vengliková 10. výr.

Št

+ Michal a Žofia a ostatní z rodiny

Zdr. a B. pomoc pre rodiny
Riedlová, Nováková, Lacková

Pi

Rozália 80.nar Zdr. a B. pož.

Adam Novák, syn Andreja a Viery r. Lorenčíkovej, býv. v Sp. Belej
a Soňa Olekšáková, dcéra Jána a Anny r. Gurgoľovej, býv. v Strážkach

So

7.30 + z rodiny Justovej
18.30 Oľga zdr. a B. pož.

Ján Mižigár, syn Gejzu a Marty r. Hangurbadžovej, býv. v Kr. Vsi
a Lenka Mižigarová r. Horváthová, dcéra Matúša a Ľubomíry r. Hangurbadžovej, býv. v Kr. Vsi

Ne

07.30 +Dávid Blaško 1. výr.
10.30 za birmovancov
18.30 Zdr. a B. pokoj pre Františka
s rodinou

Vladimír Horník, syn Jozefa a Viery r. Pacanovskej, býv. v Kežmarku
a Andrea Kubašovská, dcéra Jaroslava a Ľudmily r. Melegovej, býv. v Sp. Belej
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LITURGICKÝ PREHĽAD

Gabriel Bonney, syn + Dávida a Joelle Gole, býv. v Mníchove
a Miroslava Danková, dcéra Miroslava a Vlasty r. Andrášovej, býv. v Mníchove

+ Daniel Krempaský 1. výr.
Zdr. a B. pož. k 61. nar.
Žofia Dobešova

Ján zdr. a B. pomoc

Zdr. a B. pož. pre rodinu
Danielovú a Štefaniakovú

+ Martin a Janko
Krempaský

+ z rodiny Svitanovej a
Mešarovej
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