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PANE, NAUČ AJ MŇA
MODLIŤ SA A VO VŠETKOM TI DÔVEROVAŤ.
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az sa Ježiš na ktoromsi mieste
modlil. Keď skončil, povedal mu
jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil
svojich učeníkov.“
Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj
my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi.
A neuveď nás do pokušenia.“
Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu:
‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel
ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘ A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj
ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so
mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘
Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu
preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje.
Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete!
Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá,
nájde, a kto klope, tomu otvoria.
Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o
rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna?

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré
dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský
Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“
Lk 11, 1-13
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete!
Klopte a otvoria vám... Keď vnímam tieto
Ježišove slová, nadobúdam istotu, že nebeský Otec je nekonečne trpezlivý a nadovšetko láskavý voči mojim modlitbám a
prosbám. S „prázdnymi rukami“ odídem
od Boha iba vtedy, ak ústami síce narozprávam veľa, ale srdce nechám chladné, bez
lásky, ale aj vtedy, keď úpenlivo presviedčam Boha o svojich potrebách, ale v skutočnosti si chcem vystačiť celkom sám. Až
vtedy, ak prídem pred neho celkom „vyprázdnený“ od sebalásky, s potrebnou dávkou pokory a vedomia, že bez neho nie
som ničím, s pocitom vlastnej nedostatočnosti, obmedzenosti a Božej veľkosti. Až
potom si môžem byť istý, že dostanem, o
čo prosím, aj keby to z ľudského hľadiska
vyzeralo, že mi už nikto pomôcť nemôže!
On ma nikdy neodmietne, nikdy sa o mňa
neprestane starať. Len mu musím úplne
dôverovať!
Zamyslenia

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá

LITURGICKÝ PREHĽAD

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Krížovej Vsi: novomanželia Volathoví 50€. Pán Boh zaplať!
2. Darovali na kosto v Strážkach: z krstu Dária Modlu 50€, z pohrebu Margity Pavličkovej
100€. Pán Boh zaplať!
3. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, sv. spoveď bude vo farskom kostole vždy pol hodiny pred sv. omšou okrem toho vo štvrtok a piatok obidva dni dopoludnia od 10:00 do 12:00
a popoludní od 15:00. v Strážkach budeme spovedať v utorok od 16:30 do sv. omše, ku chorým sa pôjde v piatok od rána. V Krížovej Vsi budeme spovedať v piatok od 16:30 do sv. omše, ku chorým sa pôjde vo štvrtok dopoludnia.
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Sp. Belej v piatok 02.08.2019 po večernej sv. omši prosíme skupinu č.22.
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 03. 08. 2019, prosíme tieto ženy:
Jana Petríková, č.d. 264, Mária Svitanová, č.d. 34, Eva Mrugová, č.d. 35.
6. O pomoc pri upratovaní kostola v Strážkach v sobotu 03.08.2019 prosíme: Božena
Kozubjaková a Milka Kňazovická.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

PO
29.7.
UT
30.7.
ST
31.7.
ŠT
1.8.

Matúš Koščák, syn Moniky Koščákovej, bývajúci v Strážkach a
Radoslava Krigovská, dcéra Emila a Danice r. Dankovej, bývajúca v Spišskej Belej.

PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY
2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky "Porciunkuly". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a
Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a
Sláva). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.
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PIA
2.8.

Spišská Belá

18:30

Krížová Ves

17:30

Bl. Zdenky Cecílie
Schelingovej,
panny a mučenice
ľubovoľná spomienka

Spišská Belá

18:30

Strážky

17:00

Krížová Ves

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

Sv. Ignáca z Loyoly,
kňaza
spomienka

Spišská Belá

18:30

Krížová Ves

17:30

ž. Radovan

Spišská Belá

18:30

† Daniela (1. výročie)

6:30

† František, Jozef, Pavol, Terézia

Sv. Alfonza Márie
de’ Liguori, biskupa
a učiteľa Cirkvi
spomienka
O Najsvätejšom Srdci
Ježišovom
votívna sv. omša
prvý piatok v mesiaci

SO
3.8.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

Spišská Belá

18:30

Strážky

17:00

Krížová Ves

17:30

Spišská Belá

prvá sobota v mesiaci

NE
4.8.

OSEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Krížová Ves

ž. Norika

ž. Ján, Andrej, Jozef a František

15:00

sobášna sv. omša

9:00
10:30
18:30

Strážky

† František, Jozef, Mária

6:30

7:30
Spišská Belá

† Jozef (1. výročie)

† Ján a Žofia Fedor s rod.

18:30

PODNET K POCHODU ZA ŽIVOT

ežiš nás v Evanjeliu tejto nedele učí modliť sa Otčenáš, a v ňom aj konkrétne prosiť o príchod Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo sa naplno realizuje vtedy, keď Ježiša Kráľa uznáme za Pána nášho života a všetko čo konáme,
túžime konať podľa jeho vôle. Národný pochod za život je konkrétnym
prejavom uznania a vyznania Božej zvrchovanosti nad každým životom
v každej jeho fáze.

ž. Július s rod.

Sv. Marty
spomienka

10:30
10:00
10:30

† Andrej, Katarína
† Júlia a Tibor

ž. Viera a Ladislav (35 r. sobáša)
ž. Verona (70 r.)

ž. Milan a Barbora
ž. Jozef (50 r.)

† Mária a Matej Želinskí

† Ľubomír a Alžbeta Geletka

sv. omša v pastoračnom centre

V Spišskej Belej: vo štvrtok adorácia pol hodinu pred sv. omšou o 18:00 hodine.
v nedeľu eucharistická pobožnosť o 15:00 hodine.
v prvú sobotu mesiaca: po rannej sv. omši bude pobožnosť fatimskej soboty. 		
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