Farská

Rodina

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

15. september 2019 - 38/2019

LIST SPIŠSKÉHO DIECÉZNEHO BISKUPA
VERIACIM DIECÉZY K DŠV II.

Pozývame Vás na Národný pochod za život v Bratislave.
Program: Odchod autobusu bude v nedeľu 22.09.2019 o 7:00 hod.
spred obchodného domu „JEDNOTA“.
Cestou sa zastavíme na Starých Horách a budeme tam mať sv. omšu.
Cena: 16€.
Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola v Spišskej Belej
najneskôr do piatku.

Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada: ICLic. Jakub Grich (OPraem), Mgr. Martin Schreiner,
Mgr. Ján Grivalský, Jaroslav Bachleda.

www.rkfarnost.spisskabela.sk mail: fspbela@gmail.com
Kancelária: 052/458 13 86 alebo 0902 591 534

M

ilí bratia a sestry!
Na začiatku nového školského roku vás opäť pozdravujem z príležitosti otvorenia
druhého ročníka našej Diecéznej školy viery. Chceme ďalej pokračovať v projekte,
ktorý sme s Božou pomocou začali pred
rokom. Doteraz sme spoznávali náuku Katolíckej cirkvi o sviatostiach a s radosťou
môžem konštatovať, že sa ukázali veľmi
dobré výsledky. Túto tému absolvovali
mnohí z vás a záverečný certifikát si
prevzalo takmer tisíc účastníkov. Ďakujem
vám všetkým, tak účastníkom, ako aj prednášajúcim a najmä všetkým tým, ktorí sa
pričinili o zabezpečenie vhodných podmienok, teda pánom dekanom, ich kaplánom, ako aj ďalším kňazom a dobrovoľníkom za všetku ich námahu.
V tomto školskom roku chceme formáciu
dospelých zamerať na prikázania. Téme

sme dali spoločný názov Život s Kristom.
Predmetom úvah a diskusií budú Božie
prikázania a z cirkevných príkazov budú
preberané niektoré dôležité otázky. K týmto témam sa nám treba neustále vracať a
pýtať sa na vnútorný dôvod toho, prečo
máme a chceme konať tak, a nie inak, aby
nám náš praktický náboženský život prinášal radosť, pocit zmysluplnosti a jasnej,
zdôvodnenej orientácie života ako takého.
Teda pôjde o správne rozlišovanie.
Tretí štvrtok v septembri, t. j. 19. septembra 2019 sa uskutočnia prvé prednášky na
určených miestach po sv. omšiach. Prednášky budú trvať 40 minút a potom bude
20 minút vyhradených pre diskusiu. Naplánovali sme sedem stretnutí, ktoré sa
uskutočnia na tých istých miestach ako
doteraz. Pripravili sme plagát, ktorý bude
po celý rok na vašej farskej nástenke, zjednodušili sme evidenciu účastníkov a do
tejto školy viery chceme intenzívnejšie
zapojiť aj našich kňazov. Termíny a miesta
prednášok, ako aj začiatky bohoslužieb sú
uvedené na účastníckej kartičke, ktorú
dostanete na prvom stretnutí a taktiež na
plagátoch, ktoré budú na farských nástenkách v celej diecéze.
Pozývam vás teda, aby ste sa čím viacerí zapojili do tejto formácie dospelých.
Verím, že aj druhý ročník Diecéznej školy
viery nám prinesie bohaté duchovné ovocie.
Všetkých vás uisťujem o mojich modlitbách
na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.
+ Mons. Štefan Sečka
spišský diecézny biskup

Liturgický prehľad (16. 9. – 22. 9. 2019)

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: z krstu Mateja Mačáka 50€, novomanželia Porubecoví 50€, z krstu Michala Beniša 50€. Pán Boh zaplať!
2. Darovali na kostol v Krížovej Vsi: pán Ján Mešár 100€. Pán Boh zaplať!
3. V pondelok po večernej sv. omši o 19:15 bude stretnutie hospodárskej rady FARNOSTI SPIŠSKÁ BELÁ na fare.
4. JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI. Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Obsah dní
je Poďakovanie za úrodu. Dary z vašej úrody určené na výzdobu okolo oltára môžete
nosiť do štvrtka do sakrestie kostola.
5. CELODENNÁ POKLONA. Na budúcu nedeľu 22. septembra pripadá na našu farnosť
celodenná poklona. Najsvätejšia sviatosť bude vystavená k poklone po sv. omši o 10:30
do eucharistickej pobožnosti o 15:00.
Národný pochod za život v Bratislave
6. O pomoc pri upratovaní kostola v Sp. Belej v piatok 20. 9. 2019 po večernej sv. omši
prosíme skupinu č.29.
ul. Družstevná: Milaňaková č. 2, Kovalčíková č.14, Šelepová č. 14
ul. Weberová: Štefaniaková č.15, Sičarová č.22.
7. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 21. 9. 2019, prosíme tieto ženy:
Edita Nováková, č.d. 92, Bernadeta Fedorová, č.d. 92, Mariana Šatalová, č.d. 95.
8. O pomoc pri upratovaní kostola v Strážkachv sobotu 21.9.2019 prosíme:
Anna Miturová a Žofia Dobešová.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Koloman Hangurbadžo, syn rodičov Jána a Aleny r. Hangurbadžovej, bývajúci v Krížovej Vsi a
Andrea Horváthová, dcéra rodičov Vojtecha a Agáty r. Hangurbadžovej, bývajúca v Krížovej Vsi.

SEDEMBOLESTNÁ MÁRIA, BUĎ AJ MOJOU MATKOU!

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa,
tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal
k sebe. Jn 19, 25-27
Dnes si uctievam Sedembolestnú Pannu Máriu. Predstavujem si ju, ako stojí pri Ježišovom kríži, vidím ju, ako trpí, keď vidí zomierať Ježiša v ukrutných bolestiach. Keď
premýšľam o tých nesmiernych bolestiach, ktoré Mária prežívala, môžem si všimnúť
aj jednu veľmi zaujímavú a radostnú skutočnosť.
Ježiš povedal Jánovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej chvíle si ju ten učeník vzal k sebe.
Čo to znamenalo pre Jána, že si „zobral“ Máriu k sebe domov?! Musel to byť pre Ježišovho učeníka Jána nezabudnuteľný zážitok. Ich spolunažívanie muselo byť veľmi zaujímavé. Živo si predstavujem, ako spomínajú na roky strávené s Ježišom. Veď Mária
poznala Ježiša lepšie ako ktokoľvek z ľudí. Vyrastal v jej blízkosti, určite chodila počúvať, čomu učil zástupy. Preto sa pýtam: Ako viem ja prijať Máriu vo svojom živote?
Môžem sa od nej učiť, lebo tak ako jej život bol pretkaný radosťou a bolesťou, tak si
uvedomujem, že aj ja budem kráčať v živote cestou, keď sa budem tešiť, ale aj cestou,
kedy budem niesť najrozličnejšie kríže.
„Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím.
Vrhnem sa pod jej ochranný plášť.
Ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou.“
Nech to je pre mňa skutočnosť, nielen slová známej piesne.
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Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá

Zamyslenia

PO
16.9.

UT
17.9.

ST
18.9.
ŠT
19.9.

PIA
20.9.

SO
21.8.

Sv. Kornélia, pápeža,
a Cypriána, biskupa,
mučeníkov
Spomienka

18:30

Krížová Ves

17:30

Sv. Róberta
Bellarmína,
biskupa a učiteľa
Cirkvi
Ľubovoľná spomienka

ž. Darina a Jozef s rod.

Spišská Belá

18:30

Strážky

17:00

† Dušan Burica s rod.

Krížová Ves

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

Streda 24. týždňa
v Cezročnom období

Spišská Belá

18:30

Krížová Ves

17:30D

† Margita a Anton

Sv. Januára,
biskupa a mučeníka
Ľubovoľná spomienka

Spišská Belá

18:30

Strážky

17:00

Sv. Ondreja Kima
Taegona, kňaza,
a Pavla Chonga
Hasanga
a spoločníkov,
mučeníkov
Spomienka
SV. MATÚŠA,
APOŠTOLA A
EVANJELISTU
Sviatok

Spišská Belá

Krížová Ves

Spišská Belá

6:30
18:30D

22.9.

DVADSIATA PIATA
NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Spišská Belá

Krížová Ves

† Anna Zreľaková

† Ján Mazurek s rod.
† Katarína a Jozef

ž. Genovéva (99 rokov)
† Milan s rod.

† Ján Slovík s rod.

6:30

† Ján s rod.

18:30

9:00
10:30
18:30

Strážky

† Milan

17:30

7:30

NE

† Ján Gancarčík

Spišská Belá

9:00
10:00
10:30

† Július Andráš

† Sebastián s rod.
† Ján Koščák

ž. Ján a Helena (30 r. sobáša)
ž. Dávid a Marta s rod.
ž. Slavomír s rod.

sv. omša v pastoračnom centre

D - sv. omša za účasti detí.
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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