PÚŤ DO RUŽENCOVEJ ZÁHRADY
NA SLOVENSKU VO VYŠNEJ ŠEBASTOVEJ
(PRI PREŠOVE), „PREŠOVSKÁ KALVÁRIA“.
26.OKTÓBRA 2019
sobota

Program:

Farská

Rodina

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

20. október 2019 - 43/2019

MISIJNÁ NEDEĽA A JEJ ZMYSEL SLÁVENIA

Odchod:
7.50 hod. Krížová Ves (autobusová zastávka pri obecnom úrade)
8.00 hod. Farský úrad Spišská Belá (pred hlavným vchodom na faru)
8.05 hod. Strážky (autobusová zastávka – v smere na Kežmarok)
10.00. hod. Sv. omša v ružencovej záhrade, modlitba svätého ruženca a
prehliadka miesta
12.00 hod. „Prešovská kalvária“ – modlitba krížovej cesty,
výhľad na mesto z kalvárie.
14.00 hod. Krátke osobné voľno po dohode so všetkými účastníkmi
púte v autobuse.
18.00 hod. Predpokladaný návrat
Prihlásiť sa môžete v sakristiách kostolov farnosti Spišská Belá pokiaľ
budú voľné miesta v autobuse. Najneskôr do štvrtka 24. Októbra 2019
večernej svätej omše.
Cena: 8,- €

V

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

každej farnosti sa slávi Misijná
nedeľa ako oslava jednoty a solidarity. Pripomíname si, že
Cirkev je celosvetové spoločenstvo a že je poslaná byť znamením lásky
pre všetkých ľudí na celom svete. Zároveň sme v tento deň všetci pozvaní zdieľať sa s chudobnými bratmi a sestrami a
spoločne sa za seba navzájom modliť.
Na Slovensku sa v tento deň modlíme a
pomáhame africkej krajine Rwanda.
Cirkev celosvetovo rastie v počte členov.
Každý rok vzniká 10 nových diecéz a z
prežívania viery v misijných krajinách môžeme prijať veľa nových impulzov. V naj-

chudobnejších krajinách sveta sa nachádza
1100 z 2500 diecéz katolíckej Cirkvi.
Zbierka na misijnú nedeľu je najväčšou akciou solidarity na svete. Viac ako miliarda
katolíkov podporuje tých najchudobnejších prostredníctvom modlitby a milodarov. Milióny ľudí sa v tento deň navzájom
spájajú v modlitbe. Zbierka na misijnú nedeľu je zároveň najstaršou evanjelizačnou
zbierkou na svete. V mene pápeža sa v tento deň v každej farnosti sveta koná zbierka
pre najchudobnejšie diecézy a krajiny sveta. Zakladateľka Pápežských misijných diel
Pauline Jaricotová zdôrazňovala, aby každý, či bohatý alebo chudobný, pomohol v
tento deň tým najchudobnejším z chudobných, a to prostredníctvom modlitby alebo
milodaru.
Cirkev je viac ako len naša farnosť alebo
Cirkev na Slovensku. Cirkev je celosvetové
spoločenstvo. Zbierka na misijnú nedeľu
sa koná vo všetkých farnostiach celého
sveta vrátane tých najchudobnejších. Každý niečo ponúka a čo sa ponúka, je dané
tým, ktorí to najviac potrebujú.
Slovensko sa modlí a podporuje Rwandu.
Prešlo už 25 rokov od ničivej genocídy v
Rwande. Aj keď príslovie „čas lieči všetky
bolesti“ môže znieť s nádejou, veľa ľudí v
tejto malej africkej krajine potrebuje duchovnú a aj praktickú pomoc.
V apríli 1994 v Rwande vypukla séria masových vrážd. Za 100 dní bolo umučených
a zabitých takmer milión ľudí, čo predstavovalo 20% populácie. Bola to jedna z najhorších genocíd vo svete. Rozbitá bola
pokračovanie na druhej strane

Liturgický prehľad (21. 10. – 27. 10. 2019)

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Strážkach: novomanželia Lukáš a Zuzana 50€, novomanželia
Dávid a Patrícia 50€. Pán Boh zaplať!
2. Túto nedeľu 20.10.2019 je zbierka na misie, všetkým darcom Pán Boh zaplať!
3. V Spišskje Belej v neďelu 20.10.2019 bude Októbrová ružencová pobožnosť o 15:00
spojená s eucharistickou pobožnosťou, po nej bude premietanie krátkeho dokumentárneho filmu o misii v Rwande s názvom „Dotknúť sa rán“.
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Sp. Belej v piatok 25. 10. 2019 po večernej sv. omši prosíme skupinu č.2.:
ul. Hviezdoslavová: Neupaverová č.2, Šperková č.25, Bičušová č.39, Lešundáková č.55,
Horanská č.56, Porubovičová č. 60;
ul. Nová: Štefaňáková č.1,
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 26. 10. 2019, prosíme tieto ženy:
Marika Galschneider, č.d. 113, Marcela Krempaská, č.d. 114, Eva Vengliková, č.d. 114.
6. O pomoc pri upratovaní kostola v Strážkachv sobotu 26.10.2019 prosíme tieto ženy:
Mária a Emília Kovalčíková.
7. ZMENA ČASU: V NOCI Z 26. NA 27. OKTÓBRA SA MENÍ ČAS. O 3:00 HODI
NE LETNÉHO ČASU POSÚVAME HODINY NA 2:00 HODINU STREDOEU
RÓPSKEHO ČASU.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Peter Novysedlák, syn rodičov Petra a Verony r. Černickej, bývajúci v Spišskej Belej a
Ing. Alexandra Juchová, dcéra rodičov Františka a Moniky r. Hanečákovej, bývajúca v Kežmarku,
Ing. František Geletka, syn rodičov Františka a Anny r. Sopkovej, bývajúci v Košiciach – Staré Mesto a
Jaroslava Vargová, dcéra rodičov Jaroslava a Dany r. Kolesárovej, bývajúca v Zemplínskom Jastrabí,
pokračovanie z titulnej strany
nielen krajina, ale i vzťahy medzi ľuďmi a
rodinami.
Títo ľudia potrebujú nádej a liečivú silu lásky a Božej milosti, ktorú im ponúka Cirkev.
Mnohí kňazi, rehoľné sestry a laickí misionári ponúkajú služby pomoci zameranej na
odpustenie a milosrdenstvo.
Motív plagátu k Misijnej nedeli 2019
Na plagáte sa nachádzajú dvaja chlapci Joseph a Silvan z Centra svätého Antona v
meste Nyanza, ktoré vedie slovenský misionár v Rwande Vlastimil Chovanec RCJ.
„Centrum sa zameriava na starostlivosť o
deti – poskytuje im stravu, ubytovanie, lekársku starostlivosť, vzdelávanie a ošatenie.
Centrum prijíma a vzdeláva deti z ulice,
ktoré často utekajú pred chudobou z domu
a usádzajú sa v meste, kde sú vystavené riziku upadnutia do drogovej závislosti a kriminálnej činnosti,“ vysvetľuje misionár Vlastimil Chovanec. Naľavo je Joseph, má 6
rokov a od 3 rokov žil na ulici, spal v kaná2

loch a pri ceste. Napravo je Silván, ktorý
má 10 rokov. Extrémna chudoba ho prinútila žiť na ulici, aby si tam vyžobral jedlo.
Obaja nesú vodu k domčeku, kde teraz bývajú. Vodu používajú na umývanie, na čistenie podlahy a na vypratie šatstva, ktoré si
perú v sobotu za asistencie vychovávateľky.
PMD si v tomto roku zvolilo ako nosnú
krajinu pomoci Rwandu. Je to krajina s územím ako polovica Slovenska, ale a s dvojnásobným počtom obyvateľov (11 miliónov).
Je to krajina v srdci Afriky, krajina kopcov a
červenej zeme plná pracovitých a pokojných ľudí. Na jar roku 2019 ju navštívil aj
tím PMD a TV LUX pripravila film, ktorý
nám ju pomôže priblížiť. Misijný kalendár
na rok 2020 pripravujú PMD na Slovensku
z fotografii získaných počas cesty. Kresťania
a kresťanky v tejto krajine žijú svoje poslanie radostne a sú príkladom viery prežívanej s radosťou. Žijú s presvedčenia, že sú
pokrstení a poslaní.
zdroj: http://misijnediela.sk

LITURGICKÝ PREHĽAD

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá
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sv. omša v pastoračnom centre

Spišská Belá

18:30
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† Margita Michalíková (výročná)

Štvrtok 29. týždňa
v Cezročnom období

Spišská Belá

18:30

Strážky

17:00

Piatok 29. týždňa
v Cezročnom období

Spišská Belá

Sv. Jána Pavla II.,
pápeža
ľubovoľná spomienka
Sv. Jána
Kapistránskeho,
kňaza
Ľubovoľná spomienka

Krížová Ves
SO
26.10.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

Spišská Belá

6:30
18:30 D
17:30
6:30
18:30
7:30

Spišská Belá
NE
27.10.

† Vladimír, Vojtech, Mária, Tobiáš

Spišská Belá

Pondelok 29. týždňa
v Cezročnom období

TRIDSIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

9:00
10:30
18:30

Strážky
Krížová Ves

9:00
10:00
10:30

ž. Katarína Pavličková

† Žofia a Andrej Vojčík
† Jozef, Mária a Jozef

ž. Monika a Marcel
ž. Agáta
ž. Klára

ž. Marta s rod.

† Ján, Margita, Eleonóra
† Juraj a Helena Sopko
† Michal Tomas

† Mária a František

† Jozef a Oskár s rod.
† Andrej

za veriacich
† Tobiáš

† Mária a Jozef

† Matej a Mária Grainda

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. 		
3

