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Farská
Rodina

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň 
som prišiel vrhnúť na zem; a čo 

chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom 
mám byť pokrstený a ako mi je úzko, 
kým sa to nestane!
Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj 
zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 
Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome 
rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti 
trom. Rozdelia sa otec proti synovi a 
syn proti otcovi, matka proti dcére a 
dcéra proti matke, svokra proti neveste a 
nevesta proti svokre.“ 

Lk 12, 49-53

Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo 
chcem? Stačí si prečítať niektoré disku-
sie na internete, či v televízii, započúvať 
sa do rozhovorov na pracovisku, otvoriť 
dennú tlač a zistím, že ak padne slovo 
Boh, Ježiš, Cirkev, kňaz, hneď sa spoloč-
nosť polarizuje, každý chce mať svoju 

pravdu, rôzne názory rozdeľujú rodiny, 
kolektívy i spoločenstvá ľudí. Či chcem 
či nie, nemôžem zostať voči tejto sku-
točnosti ľahostajný a pýtam sa sám seba: 
Ako ja prežívam svoju vieru v Boha? Je 
pre iných ľudí znamením? Dokážem pri-
jať niečo ťažké, aby som dokázal byť ver-
ný Ježišovi? On ma nechce zapáliť 
ohňom, ktorý ničí všetko naokolo, ale 
túži „zapáliť“ a prežiariť všetko v mojom 
živote ohňom Ducha Svätého. Tento 
oheň vo mne „vypaľuje“ všetko hriešne, 
zlé, nečisté a napĺňa ma Kristovým svet-
lom pokoja, lásky a milosrdenstva. Môže 
sa stať, že vďaka dôslednému žitiu svoj-
ho kresťanstva sa dostanem do konfliktu 
so svojimi najbližšími či priateľmi, ak 
nebudem súhlasiť s hodnotami, ktoré 
ponúka tento svet. Ježiš je mocnejší ako 
svet navôkol.

Zamyslenia

PANE, DAJ, NECH SA CEZO MŇA
ROZHORÍ VO SVETE DOBRO A LÁSKA. 
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1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: z krstu Martina Miľovčíka 50€, z pohrebu † Rudol-
fa Adamjaka 50€, jubilujúci manželia 50€. Pán Boh zaplať!
2.  Darovali na kostol v Strážkach: z pohrebu † Márie Pudzišovej 50€. Pán Boh zaplať!
3. Modlitbové stretnutie III.rádu Sv.Františka bude dňa 18.8.2019 o 13.30 hod. vo far-
skom kostole v Sp.Belej.
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Sp. Belej  v piatok 23. 08. 2019 po večernej sv. om-
ši prosíme skupinu č.25. 
Mierová bytovky:  Labusová č. 4, Krempaská č. 5, Plišková č. 5, Talianová č. 9, Živčáková č. 10.
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi  24. 08. 2019, prosíme tieto ženy:
Denisa Lojeková, č.d. 286; Dana Majerčáková, č.d. 62; Andrea Kozáková, č.d. 38.   
6. O pomoc pri upratovaní kostola v Strážkachv sobotu 24.08.2019 prosíme:  
Veronika Špaková a Ružena Sloviková. 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

Martin Halmeš, syn rodičov Antona a Eleny r. Bielikovej, bývajúci v Považskej Bystrici a
Anna Girgaschová, dcéra rodičov Jiřiho Březovjaka a Anny r. Girgaschovej, bývajúca v Spišskej Belej.

Pavol Porubec, syn rodičov Petra a Márie r. Solusovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Anna Poláčeková, dcéra rodičov Františka a Anny r. Chovancovej, bývajúca v Spišskej Belej.

 
Dávid Koščák, syn rodičov Františka a Žanety r. Budzákovej, bývajúci v Lendaku a

Monika Krempaská, dcéra rodičov Františka a Aleny r. Kovalčíkovej, bývajúca v Krížovej Vsi.
 

Milan Trenčanský, syn rodičov Vladimíra Hangurbadža a Anny r. Hangurbadžovej, bývajúci v Krížovej Vsi a 
Mária Hangurbadžová, dcéra rodičov Petra a Marty r. Hangurbadžovej, bývajúca v Krížovej Vsi. 

Pavol Meliš, syn rodičov Petra a Anny r. Trubalovej, bývajúci v Krásne nad Kysucou a
Simona Mária Fedorová, dcéra Slavomíra a Agáty r. Šatalovej, bývajúca v Krížovej Vsi.

   Liturgický prehľad (19. 8. – 25. 8. 2019) 

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

PO 
19.8. 

Sv. Jána Eudesa, kňaza 
ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 18:30 † Anna Pavelčáková 

Krížová Ves 17:30 † Jozef Mešár, Vladislav a Margita 
 

UT 
20.8. 

Sv. Bernarda, opáta 
a učiteľa Cirkvi 

spomienka 

Spišská Belá 18:30 ž. Viera 

Strážky 17:00  

Krížová Ves 17:30 sv. omša v pastoračnom centre 
 

ST 
21.8. 

Sv. Pia X., pápeža 
spomienka 

Spišská Belá 18:30 † Pavol, Angela, Pavol 

Krížová Ves 17:30 ž. Soňa 
 

ŠT 
22.8. 

Panny Márie 
Kráľovnej 
spomienka 

Spišská Belá 18:30 † Ján, Mária, Ján 

Strážky 17:00 † František a Vierka 
 

PIA 
23.8. 

Sv. Ruženy Limskej, 
panny 

ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 ž. František 

18:30 † Gustáv a Alžbeta s rod. 

Krížová Ves 17:30 † Viliam Krempaský 
 

SO 
24.8. 

SV. BARTOLOMEJA, 
APOŠTOLA 

sviatok 

Spišská Belá 
6:30 † Viliam, Peter, Katarína a Vincent 

18:30 † Albín s rod. 

Krížová Ves 
15:00 sobášna sv. omša 

16:30 sobášny obrad 
 

NE 
25.8. 

DVADSIATA PRVÁ 
NEDEĽA 

V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

Spišská Belá 

7:30 † Margita 

9:00 ž. Cecília (80 r.) 

10:30 Jozef a Ľudmila (65 r. manželstva) 

18:30 † Ondrej, Jozef, Viera s rod. 

Strážky 9:00 † Rudolf, Matej, Anna a Jozef 

Krížová Ves 
10:00  

10:30 sv. omša v pastoračnom centre 

 

LITURGICKÝ PREHĽAD 

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.   

pokračovanie z titulnej strany

PODNET K POCHODU ZA ŽIVOT 

Nech nás neznechucuje, že niektorí ľudia nesúhlasia s našimi aktivita-
mi na obranu života. Veď sám Ježiš v dnešnom evanjeliu predpove-
dal, že pri jeho hlásaní dôjde nevyhnutne aj ku vzťahovému rozdele-
niu, ba že aj najbližší príbuzní sa postavia proti sebe. To nie je nič iné 

ako test. Skúša hĺbku nášho presvedčenia, hĺbku a zrelosť našej motivácie anga-
žovať sa za život, aj za ten skrytý život človeka pred narodením.

pokračovanie z titulnej strany


