pokračovanie z druhej strany
ským požehnaním do svojich farností, aby
počas sviatkov narodenia Ježiška zvestovali túto radostnú správu svojim farníkom.
Minulú sobotu sme sa aj my, koledníci z
farnosti Spišská Belá, zúčastnili vysielacej
sv. omše v Spišskej Novej Vsi. Celebroval
ju emiritný pomocný biskup spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Vo svojej homílii zdôraznil podstatu dávania a prijímania.
Človek musí najprv prijať, aby mal z čoho
dávať. No na druhej strane nesmie zabudnúť poďakovať za to, čo sa mu dáva. Otec
biskup sa počas svojej kázne zmienil aj o
samote. Podelil sa so svojím zážitkom, kde
zdôraznil, aký význam má úsmev a priateľský pohľad. Darovať sa teda nemusia len
hmotné dary, ale i jednoduchý úsmev.
Špecifikum pre túto sv. omšu je vždy špeciálny spoločný obetný dar, ktorý slúži na
pomoc iným. Tento rok sme priniesli trvanlivé potraviny pre Dom Charitas sv. Jozefa v SNV.
Na záver sv. omše dal otec biskup koledníkom a animátorom zopár užitočných rád,
poďakoval za koledovanie a udelil biskupské požehnanie. Na úplný záver sa s nami
podelili o svoj kolednícky program koledníci z Veľkej Lomnice.
Pre deti bol po sv. omši zabezpečený spoločný program. Najprv sme si oprášili, prostredníctvom kvízu, vedomosti z minulosti
koledovania, histórie eRka alebo čo všetko
potrebuje koledník v deň koledovania. Po
úspešnom vyriešení všetkých otázok sme
sa presunuli do telocvične, kde sme sa naučili pár tancov. Na treťom, poslednom,
stanovišti sme si dotvárali kostýmy. Anjeli
si vyrábali hviezdičku či kométu, králi zasa
koruny. Záver programu spočíval v spoločnej modlitbe.

Vysielačku máme za sebou. Pred nami je
však koledovanie – Dobrá novina, ktorá
bude v našej farnosti 26.12. Ak chcete privítať koledníkov aj vo svojom príbytku stačí sa zapísať do zošita, ktorý je pri časopisoch (platí pre Sp. Belú).
A kam vaša finančná pomoc tento rok poputuje? Aj v tomto ročníku Dobrej noviny
ostávame v Etiópii. Našu pozornosť zameriame na prácu sestier Vincentiek na severe Etiópie v meste Alitena. Dobrá novina
tu podporuje ich zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi.
Vďaka podpore môže po málo dostupnom
teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k náročným prípadom alebo k mamičkám pred
pôrodom. Na plagáte Dobrej noviny spoznáte Ababu s jej dcérkou Weini, ktorá sa
vďaka včasnému príchodu sanitky narodila
pod dohľadom lekára (Informačník DN, č.
1). Téma tohto ročníka Dobrej Noviny
preto znie „Na ceste k životu“.
V 23. ročníku Dobrej noviny sa z výťažku
verejnej zbierky podporia aj ďalšie rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na
dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.
Podporiť projekty Dobrej noviny môžete
teda privítaním koledníkov vo svojich domovoch,
darom
na
účet
(SK7711000000002940457894) alebo
darcovskou SMS v tvare: DMS DOBRANOVINA na číslo 877 (viac info na www.
dobranovina.sk)
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú
prijať koledníkov Dobrej noviny do svojich príbytkov, tiež ďakujeme za všetky
dary, ktoré sa rozhodnete darovať.
za eRko Dominika

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
Kancelária: 052/458 13 86
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Rodina

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

24. December 2017 - 52/2017

Nech vám naplní srdce hlboký pokoj a nekonečná dôvera v Toho, ktorý sa narodil
nespoznaný v tichu noci v biede a prešiel všetkým ťažkosťami a utrpením, aby sa
stal oporou pre každého z nás a prameňom šťastia a oslobodenia od každého zla.
Nech sa aj ty dnes zrodíš do "nového života s Kristom" v nekonečnej dôvere v doborotu Otca, ktorý ťa tak miloval, že poslal svojho Syna, aby si nezahynul ale mal večný
život s Ním.
Nech vám narodený Pán sveta a vesmíru oblaží vaše skrehnuté srdcia rosou svojej
dobroty a lásky, s ktorou zišiel zo slávy nebies do plačlivého údolia zeme, aby
kvôli nám zomrel na kríži a tak premohol večnú smrť a nás opäť priviedol domov
k svojmu a nášmu Otcovi k večnému a milosrdnému Bohu.
To Vám k sviatkom Vianoc a do nastávajúceho roku prajú a vyprosujú vaši kňazi
farár Jakub a kapláni Martin a Marek

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z pohrebu Jána Šelepa 50€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Kr. Vsi: Jozef Pavličko 50€; z krstu Samuela Kosturka 40€. Pán Boh
zaplať.
3. Upratovanie kostola v Sp. Belej dňa 22.12. 2017: skupina č.5: ul. Záhradná: Zuberecová č.
11; Adamjaková č.21; Malichová č.35; Novajovská č.22; Svocáková č. 20; Čekovská č. 18
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 30.12.2017, prosíme tieto ženy:
Jana Hangurbadžová, č.d. 227, Oľga Žoldáková, č.d. 86, Helena Krempaská, č.d. 88.
5. V nedeľu 31.12.2017 bude po sv. omši o 16:00 pobožnosť poďakovanie na konci roka.

PO 25.12.

UT

26.12.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:

ST

27.12.

Ondrej Garstka, syn Ondreja a Ľudmily r. Kuchtovej, býv. v Spišskej Belej
a Jana Pružinská, dcéra Jána a Márie r. Krajňákovej, býv. Podolínci

ŠT

28.12.

DOBRÁ NOVINA
Dobrá novina, bude v našej farnosti 26.12. 2017 Ak chcete privítať koledníkov aj vo svojom príbytku stačí sa zapísať do zošita, ktorý je pri časopisoch.

VYSIELACIA SVÄTÁ OMŠA

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

LITURGICKÝ PREHĽAD

PI

NARODENIE PÁNA
PRIKÁZANÝ SVIATOK
Sv. Štefana, prvého mučeníka
Sviatok
Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
Sviatok

6:30
18:30

Sv. neviniatok, mučeníkov
Sviatok
Piatok
29.12.
5. deň v oktáve Narodenia Pána

6:30
18:30
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9:00

10:00

17:30
17:30

17:30

8:00

31.12.

7:30
9:00
10:30

9:00

10:00
10:30 K

VIGÍLIA SLÁVNOSTI
16:00
PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
+ adorácia K - Kolónia R - ruženec D - detská svätá omša P - pobožnosť S - sobáš so sv. omšou so - sobášne obrady

Ut

V

10:00
10:30K

6:30
18:30

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Po

je otec biskup. Cieľom tohto spoločného
stretnutia je vyslanie koledníkov. Otec biskup vysiela koledníkov svojim biskuppokračovanie na zadnej strane

9:00

17:30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

ysielacia svätá omša, známa ako
„vysielačka“, je svätá omša za
účasti koledníkov Dobrej Noviny, ktorej hlavným celebrantom

Krížová
Ves

6:30
18:30 D

Sobota
SO 30.12. 6. deň v oktáve Narodenia Pána
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

NE

Strážky

SPIŠSKÁ BELÁ:
7.30 Zdr. a B. pož. Štefan a Ľubomíra
9.00 + Ján, Mária a Ján
10.30 za veriacich
18.30
7.30 + Štefan a ost. z rod. Čarnogurskej
9.00 + Štefan Slodičák, Jozef a ost. + z rod.
Troppovej
10.30 Na úmysel
18.30 Na úmysel

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

+ Ružena

+ Helena a Mária

+ Mária

Zdr. a B. pož. Štefan s rod.

St

18.30 + František Bartkovský

Poďakovanie za tých,
čo zveľaďovali tento chrám

Št

18.30 + Katarína 10 výr. + Ján, + Ondrej
a + Anna

+ Jozef Kredatus 6 výr.

Pi

18.30 + Stanislav 30 výr. + Magdaléna
a Daniel

+ Dávid 5 výr.

So

18.30 + Anna Bainská
a + Oľga Britaňáková

+ Tomáš Nálepka

Ne

07.30 + Jakub, Anna a Jakub
09.00 Zdr. a B. pož. Júlia 90 r.
10.30 za veriacich
18.30

+ Milan Špes
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