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ERB A ZÁSTAVA FARNOSTI SPIŠSKÁ BELÁ

ZBERNÉ MIESTA:
- PRED PREDAJŇOU SV. VALENTÍN
- MESTSKÝ ÚRAD SPIŠSKÁ BELÁ (PRÍZEMIE)
- ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA (DRUŽINA, HLAVNÁ BUDOVA)
Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada: ICLic. Jakub Grich (OPraem), Mgr. Martin Schreiner,
Mgr. Marek Suchanovský, Jaroslav Bachleda

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

Heraldický register Slovenskej republiky,
vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky - Odbore archívov a registratúr,
podľa zákona číslo päťstosedemdesiatpäť
z roku dvetisícjeden Zbierky zákonov o
organizácii činnosti vlády a o organizácii
ústrednej štátnej správy, ako aj podľa štatútu Heraldickej komisie Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, berúc do
úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má aj v Cirkvi na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v
súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej
cirkevnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby tvorba v tejto oblasti nepatrila
len minulosti, ale ostala súčasťou života a
identity farností týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu
a oznamuje im nasledovné: Ministerstvo

vnútra Slovenskej republiky sa oboznámilo so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi farnosti svätého Antona Pustovníka,
Spišská Belá, zastúpenej veľadôstojným
pánom farárom Jakubom Grichom o zapísanie erbu tejto farnosti do Heraldického registra Slovenskej republiky. Heraldický register preskúmal predložený
návrh erbu a po konzultácii s pani magisterkou Máriou Mrižovou, doktorkou filozofie, poverenou zastupovaním riaditeľa
Odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zodpovednou za Heraldický register Slovenskej
republiky, v jej prítomnosti, ako aj v prítomnosti pána Ladislava Vrtela, herolda
Slovensko, pani Lenky Pavlíkovej, riaditeľky Štátneho archívu v Bratislave a členky Heraldickej komisie Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky a pána Petra
Kartousa, člena Heraldického kolégia
konštatoval, že erb navrhnutý na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej
republiky rešpektuje všetky po stáročia
zachovávané heraldické pravidlá erbovej
tvorby a spĺňa všetky požiadavky na jeho
zaregistrovanie a používanie. Heraldický
register preto touto erbovou listinou
potvrdzuje, že erb Rímskokatolíckej
cirkvi - farnosti svätého Antona Pustovníka, Spišská Belá má túto podobu:
Zo spodného okraja modrého štítu vyrastajúci zlatý Tau kríž so striebornými
zvončekmi na koncoch ramien a s driekom prekrytým striebornou otvorenou
knihou so zlatou oriezkou - nad tým všetpokračovanie na druhej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: novomanželia Vaverčákovci 100€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Kr. Vsi: Katarína Pavličková 20€. Pán Boh zaplať.
3. Stretnutie členov ružencového bratstva bude v nedeľu 5.11.2017 o 15.00 vo farskom
kostole.
4. V utorok 7.11.2017 po sv. omši o 19.15 hod. krátke pracovné stretnutie pútnikov do
Bratislavy- Mariánky vo farskom kostole.
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 11.11.2017, prosíme tieto ženy:
Jana Berateková, č.d. 12, Agáta Fedorová, č.d. 15, Mária Vengliková, č.d. 16
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Tomáš Majerčák, syn Tomáša a Margity r. Suchanovskej, býv. v Spišskej Belej
a Lucia Halčinová, dcéra Františka a + Anny r. Neupauerovej, býv. v Lendaku
Dominik Matava, syn Jána a Anny r. Krempaskej, býv. v Spišskej Belej
a Mária Svetkovská, dcéra Stanislava a Márie r. Pentrákovej, býv. v Olcnave
pokračovanie z titulnej strany
kým zlatá položená kométa. Nad štítom
sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej
strane s jedným strapcom na čiernej šnúre. Dvoma zvončekmi opatrený Tau kríž
je atribútom svätého Antona, opáta a pustovníka, patróna farského kostola a celej
farnosti Spišská Belá, betlehemská
hviezda pripomína patrocínium filiálneho kostola Narodenia Pána v Krížovej Vsi
a otvorená kniha je atribútom svätej Anny, ktorej je zasvätený filiálny kostol
v Strážkach.

2

Erb Rímskokatolíckej cirkvi - farnosti svätého Antona Pustovníka, Spišská Belá,
opísaný v tejto listine a spolu s procesiovou zástavou farnosti farebne vyobrazený
v jej strede bol dňa sedemnásteho októbra roku dvetisícsedemnásť zapísaný
do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou W-351/2017.
Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej,
či inej podobe farnosť svätého Antona
Pustovníka, Spišská Belá môže podľa heraldických zvyklostí používať na svojom
majetku hnuteľnom aj nehnuteľnom, najmä listoch, pečiatkach, procesiových zástavách, ex librisoch a pri všetkých iných
vhodných príležitostiach. Ak by si však
ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako

ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má
byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu. Dané v
Bratislave rukami pána Ladislava Vrtela,
hlavného štátneho radcu pre heraldickú
tvorbu, predsedu Heraldickej komisie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
akademika Medzinárodnej heraldickej
akadémie a herolda Slovensko a spečatené pečaťou Heraldického registra Slovenskej republiky dňa sedemnásteho októbra
roku dvetisícsedemnásť.
Heraldický register

zástava farnosti

Spišská
Belá
6:30
18:30

LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok
31. týždňa v Cezročnom období
Utorok
31. týždňa v Cezročnom období

PO

6.11.

UT

7.11.

ST

8.11.

Streda
31. týždňa v Cezročnom období

ŠT

9.11.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky
sviatok

PI

10.11.

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
spomienka

6:30
18:30

12.11.

Krížová
Ves
17:30 C

17:30

6:30
18:30

Sv. Martina z Tours, biskupa
SO 11.11. sviatok
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

NE

Strážky

17:30 C
17:30 C

6:30
15:00 +
17:45 R
18:30

17:30

17:30

6:30
18:30

17:30

17:30

6:30
15:00 S
18:30

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:30
9:00
10:30
15:00 P
18:30

17:30

9:00

10:00
10:30 K

+ adorácia K - Kolónia R - ruženec C - cintorín F - Fatimská pobožnosť S - sobáš so sv. omšou so - sobášne obrady

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Po

+ Štefan Slodičák

Ut

Zdr. a B. pož. Mária Ovčarčíková 70r.

St

6.30 + Ondrej, Otília a Milan
18.30 + František, Vojtech a Anna

Št

6.30 + Ondrej
18.30 + Anna 10 výr.

+ Valter a Oto

+ Eduard 1 výr.

Pi

6.30 + Žofia a Jozef
18.30 Zdr. a B. pož. Viera 55 r.

+ z rod. Alexyovej a
Krakovej

+ Margita, Matej a Mária Malák

So

6.30 + Monika 1 výr.
18.30 Zdr. a B. pož. Alojz Lenkavský 50 nar.

Ne

07.30 + Viktor, Ema a Dušan
09.00 + z rod. Kuchtovej
10:30 ž. Viera Kozová
18.30 za manželov Magdalénu a
Antona

+ Jarolím Malák
+ členov ružencového bratstva

+ Ján Olšavský
+ Ján a Michal

Zdr. a B. pož. p. kaplán Martin

ž. Lucia s deťmi

za veriacich
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