Farská

Rodina

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

28. jún 2020 - 27/2020

PANE, DAJ, ABY SOM ŤA MILOVAL CELÝM
SVOJÍM SRDCOM.

Kto prijme proroka ako proroka, dostane
odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu
spravodlivého.
A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako
učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o
svoju odmenu.“
Mt 10, 37-42

J
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

ežiš povedal svojim apoštolom: „Kto
miluje otca alebo matku viac ako mňa,
nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo
dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.
Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma,
nie je ma hoden.
Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí
svoj život pre mňa, nájde ho.
Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.

Možno prvé, čo mi preblesne v mysli pri
tejto stati z evanjelia je: O čo ide v skutočnosti Ježišovi? Určite chce zničiť všetky
rodinné vzťahy? Všetky nie, iba tie, ktoré
kladiem na prvé miesto vo svojom živote a
to by malo byť určené po celý môj život
Bohu!
Nájdem si dnes čas na úvahu o svojej láske
k Bohu, či mu patrí prvé miesto v mojom
srdci a či ho milujem celým svojím srdcom. Môj život patrí Bohu. Mal by sa stať
neustálym hľadaním Boha či už v odpočinku, pri práci, v kruhu rodiny, na ulici, v
triede, na schôdzke s milovaným človekom, za písacím stolom, nad hrbou špinavej bielizne, pri sledovaní filmu, v čase pohody i v čase menej príhodnom. Spĺňanie
tejto úlohy zaručene dá môjmu životu nový rozmer, zmysel a cieľ. Že je to úloha
ťažká, na to ma dnes Ježiš upozorňuje, lebo niekedy sa musia pretrhnúť rodinné
zväzky alebo priateľstvá, ktoré ma nabádajú žiť podľa pravidiel a hodnôt sveta a nie
podľa Božej normy v Desatore.
zdroj: Zamyslenia+

LITURGICKÝ PREHĽAD (29.6. – 5.7.)

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
ÚPLNÉ ODPUSTKY NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
Veriaci, ktorý na slávnosť Sv. Petra a Pavla, apoštolov, zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik ...) požehnané pápežom alebo biskupom, môže
za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery.
Veriaci, ktorý dnes (od poludnia 28. 6. do polnoci 29. 6.) navštívi katedrálny chrám
alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím, môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky.
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní bude Eucharistická pobožnosť o 15:00.
2. V sobotu po rannej sv. omši bude pobožnosť Fatimskej soboty.
3. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, sv. spoveď bude v sále farského úradu 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. Ku chorým pôjdeme tak ako zvyčajne.
4. Darovali: z pohrebu † Jozefa Čekovského 50€, na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej
Bohuznámi darcovia 1350 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
STRÁŽKY
1. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, SV. SPOVEĎ BUDE VO ŠTVRTOK od
16:30 do sv. omše, ku chorým sa pôjde v piatok od rána.
2. Upratovanie kostola v Strážkach v sobotu 4. 7. prosíme tieto ženy: Ľudmila Pavličková
a Lenka Andrášová.
KRÍŽOVÁ VES
1. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, SV. SPOVEĎ BUDE V STREDU od 16:30
do sv. omše, ku chorým sa pôjde vo štvrtok dopoludnia.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 4. 7. prosíme tieto ženy: Helena Pavličková
č.d. 4, Marta Čepišáková č.d. 9, Marta Bujňáková č.d. 10. Prosíme ženy, ktoré upratujú,
aby po každej sv. omši prišli vydenzifikovať lavice a kľučky na dverách kostola. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Radoslav Grivalský, syn rodičov Petra a Marty r. Binekovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Klára Kukucová, dcéra rodičov Jaroslava a Moniky r. Kubekovej, bývajúca v Liesku,
ohlasujú sa prvý a druhý krát.
Lukáš Vaľko, syn rodičov Františka a Márie r. Juraškovej, bývajúci v Prešove a
Mária Grichová, dcéra rodičov Františka a Márie r. Lukáčkovej, bývajúca v Spišskej Belej
ohlasujú sa prvý a druhý krát.
Viliam Nálepka, syn rodičov † Jozefa a Eleny r. Krempaskej bývajúci Krížovej Vsi a
Soňa Babišová, dcéra rodičov Pavla a Slávky r. Šolcovej, bývajúca vo Vojňanoch
ohlasujú sa prvý a druhý krát.
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Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá

PO
29.6.

SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLOV
Slávnosť
Prikázaný sviatok

6:30

† Mária, Vendelín, Jozef a Patrik

9:00

† Peter

16:00

ž. Marcel Krempaský

18:30

ž. Pavol Uličný (kňaz)

17:00

ž. Róbert

17:30

† Peter Rezničák

19:30

sv. omša v pastoračnom centre

6:30

† Peter

18:30

ž. Ľudovít s rod.

6:30

ž. Eva

18:30

† Jozef, Anna, Otília

17:30

ž. Mária Svitanová

6:30

ž. František

18:30

ž. Gabriela s rod.

17:00

† Júlia a Viktor

6:30

† Peter

18:30

† Genovéva

Strážky

17:00

na úmysel

Krížová Ves

17:30

† Katarína

6:30

† Ján a Jozef

18:30

za krstné deti

7:30

† Mária s rod.

9:00

ž. Anton a Viera (40 rokov manž.)

10:30

za veriacich

16:00

ž. Ľudko Kovalčík

18:30

† Stanislava a Ján

9:00

† z rod. Želinská

10:00

ž. Slavomír s rod.

10:30

sv. omša v pastoračnom centre

Spišská Belá

Strážky
Krížová Ves

UT
30. 6.
ST

Prvých svätých
mučeníkov Cirkvi v Ríme
Ľubovoľná spomienka

1. 7.

Streda 13. týždňa
v Cezročnom období

ŠT
2. 7.

Návšteva Panny Márie
Sviatok

PIA
3. 7.

SO
4. 7.

NE
5. 7.

Spišská Belá

Spišská Belá
Krížová Ves

Sv. Tomáša, apoštola
Sviatok
Prvý piatok v mesiaci

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

Spišská Belá
Strážky
Spišská Belá

Spišská Belá

Prvá sobota v mesiaci

SV. CYRILA A METODA,
SLOVANSKÝCH
VIEROZVESTCOV
Slávnosť

Spišská Belá

Strážky
Krížová Ves
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