PANE, POMÔŽ MI STAŤ SA DOBROU PÔDOU
PRE TVOJE SLOVO.

V

ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil
sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na
loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu.
Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná
padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich.
Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa
zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože
nemali koreňa, uschli.
Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a
udusilo ich.
Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli
úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Kto má uši,
nech počúva!“
(Mt 13, 1 – 9).

Je nedeľa. Rozsievač Ježiš seje do môjho
srdca svoje slovo. Prijmem ho a budem premýšľať, čo mi ním hovorí o „pôde“ môjho
srdca, do ktorého práve „padá“ jeho slovo.
Pôda na kraji cesty je udupaná a stvrdnutá.
Charakterizuje ma vtedy, keď som schopný
prijímať iba vonkajšie veci tohto sveta a nie
som schopný sústrediť sa na veci duchovné.

Moje vnútro je plné predstáv a neužitočných myšlienok, zameraných iba na ponuky
sveta. Počúvam Božie slovo, ale diabol mi
ho veľmi ľahko „vytrhne“ z duše svojimi pokušeniami a zvodmi. Ľahostajnosť a vlažnosť sa prejavujú nedostatkom ľútosti a pokánia, rozhodného boja proti všedným
hriechom.
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Pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá
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MAREK PUŠKAŠ

NOVÝ PÁN KAPLÁN V NAŠEJ FARNOSTI.

Iné padajú na skalnatú pôdu mojej duše,
bez vnútornej hĺbky a vytrvalosti. Chcem a
mám dobrú vôľu konať podľa počutého, ale
pri prvom nezdare a neúspechu upustím od
predsavzatia. Milosť Božia nemá kde „zapustiť“ svoje korene.

sme sa však opäť presťahovali do rodnej obce, v ktorej žije aj prevažná časť mojej rodiny.
Podeľte sa ako ste objavili v sebe kňazské
povolanie?
Mám tú milosť, že som sa narodil v praktizujúcej veriacej rodine, kde bola viera a náboženský život samozrejmosťou. Odmalička
sme boli vedení k modlitbe, k účasti na sv.
omši a pristupovaniu k sviatostiam. V mladosti som bol istý časť členom DOMKY Združenia saleziánskej mládeže. V tomto
období, ktoré bolo pre moje povolanie rozhodujúce, mi Pán Boh posielal do cesty dobrých a svätých kňazov. Jeden povolanie zasial, ďalší ho polievali a starali sa, aby ho
nezadusila „burina“. A aj keď som spočiatku
váhal a vybral som si inú (lesnícku) cestu,
predsa len som po jej skončení spolu s prorokom Jeremiášom prehlásil: „Zvádzal si
ma, Pane, nuž dal som sa zviesť“ a podal
som prihlášku do kňazského seminára.

Do tŕnia padá Božie slovo vtedy, keď sa prehnane starám o svoj blahobyt, pohodlný život a moje oči sú slepé voči nadprirodzeným veciam, ktoré jediné majú pravú
hodnotu.
Dobrou pôdou som vtedy, keď prijímam
Božie slovo i Božie milosti a prinášam hojnú úrodu dobra, lásky, pokoja.
Budem hľadať možnosti stať sa dobrou
pôdou.
Zamyslenia+

FARSKÁ PEŠIA PÚŤ
NA MARIÁNSKU HORU V LEVOČI
Farnosť Spišská Belá Vás pozýva na pešiu púť na Mariánsku horu v Levoči

v sobotu 18. júla 2020.
Program:

6:00 Odchod pútnikov od kostola v Krížovej Vsi
16:00 Sv. omša na Mariánskej hore
Po sv. omši bude zabezpečený odvoz pútnikov naspäť domov.
Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada: ICLic. Jakub Grich (OPraem), Mgr. Martin Schreiner, Mgr. Ing. Marek Puškaš,
Jaroslav Bachleda.

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

12. júl 2020 - 29/2020

D

ňa 20.6.2020 bol biskupom poslaný do
našej farnosti nový pán kaplán
Mgr. Ing. Marek Puškaš. Prinášame
Vám s ním krátky rozohovor.
Odkiaľ pochádzate?
Pochádzam z malej dedinky Jakubova Voľa,
v okrese Sabinov. Polovicu svojho života detstvo a dospievanie - som však prežil v obci Uzovský Šalgov, ktorá je od môjho rodiska
vzdialená len pár kilometrov. V období, keď
som nastúpil na vysokú školu vo Zvolene,

Aké je Vaše kňazské krédo?
Každý deň si počas modlitby pripomínam
slová, ktoré mi ako knižné venovanie, napísal jeden z mojich mladších spolubratov bohoslovcov: „Aby skrze príklad rástla láska
ku Kristovi.“ Verím, že sa mi to s Božou pomocou podarí v mojom kňazskom poslaní aj
uskutočniť.
Čo Vám je blízke pri Vašej duchovnej práci?
Nemám nejakú špeciálnu oblasť, na ktorú by
som sa chcel výhradne alebo prednostne zapokračovanie na druhej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.
2. Darovali: na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámi darcovia 300 €. Všetkým
darcom Pán Boh zaplať.
STRÁŽKY
1. Upratovanie kostola v Strážkach v sobotu 18. 7. prosíme tieto ženy:
Jana Džadoňová a Mária Majerčáková.
KRÍŽOVÁ VES
1. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 18. 7. prosíme tieto ženy:
Agáta Fedorová, č.d. 15, Mária Vengliková, č.d. 16, Denisa Vengliková, č.d. 17.
2. 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:
Roland Alexy, syn rodičov † Adriána a † Ivety r. Vnenčákovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Lenka Krempaská, dcéra rodičov Ľubomíra a Andrey r. Gorkovej, bývajúca v Spišskej Belej,
ohlasujú sa po druhý krát.
Ing. Patrik Boleš, syn rodičov Dušana a Anny r. Rusňákovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Mgr. Sabína Zednikovičová, dcéra rodičov Vladimíra a Danky r. Kunovej, bývajúca v Spišskej Belej,
ohlasujú sa po prvý krát.
Martin Plučinský, syn rodičov Ľubomíra a Márie r. Vnenčákovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Patrícia Hriceňáková, dcéra rodičov Jozefa a Zdenky r. Andrášovej, bývajúca v Poprade,
ohlasujú sa po prvý krát.
Miloš Hlaváč, syn rodičov Jána Hangurbadža a Aleny r. Hangurbadžovej, bývajúci v Krížovej Vsi a
Radoslava Hangurbadžová, dcéra rodičov Miroslava a Adely r. Hangurbadžovej, bývajúca v Krížovej Vsi,
ohlasujú sa po prvý krát.
pokračovanie z titulnej strany
merať. Uvedomujem si, že poslanie kňaza
vo farnosti je v prvom rade sviatostné, čiže
mojou hlavnou úlohou je vysluhovať sviatosti – s vierou, s úprimnosťou a úctou.
Sme „povýšení“ k sviatostnej službe. Sviatosti majú obrovskú silu a nie je nič lepšie,
čo by som mohol pre veriacich urobiť, než
im tú silu prinášať.
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S akými plánmi prichádzate do svojho
nového pôsobiska?
V dekréte, ktorým ma otec biskup pridelil
za kaplána do farnosti Spišská Belá sú
okrem iného aj slová „šíriť Božie kráľovstvo a pracovať na záchrane nesmrteľných duší.“ Možno to znie veľmi všeobecne, ale chcem, aby všetka moja činnosť

smerovala práve k naplneniu tohto poslania. Je to mojim plánom nielen v tejto farnosti, ale kdekoľvek, kde ma otec biskup v
budúcnosti pošle.
Čo by ste chceli na úvod Vášho pôsobenia odkázať veriacim v celej našej farnosti?
Chcel by som vás najmä poprosiť a pozvať
k vzájomnej modlitbe. Modlitbami neoznamujeme Bohu niečo, o čom by nevedel, ale naše modlitby nám slúžia k tomu,
aby sme si hlbšie uvedomili, čo potrebujeme a viac sa tak otvorili Božiemu pôsobeniu. No a nezabudnime v tej modlitbe
prosiť aj za trpezlivosť a porozumenie, aby
sme si boli nav zájom požehnaním
a nie dopustením.

LITURGICKÝ PREHĽAD (13.7. - 19.7.)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá

PO
13.7.

Sv. Henricha
Ľubovoľná spomienka

6:30

ž. Margita s rod.

18:30

† Margita Bednárová

17:30

ž. Irena

6:30

ž. Damián s rod.

18:30

ž. Žofia (70 r.)

Strážky

17:00

† Jozef Kromka

Krížová Ves

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

6:30

ž. Renáta, Miroslava, Lýdia

18:30

† Ján s rod.

17:30

† Veronika, Žofia, Martin

6:30

ž. Anna s rod.

18:30

† Mária, Ondrej, Mária

17:00

† Anna, Alžbeta, Dávid

6:30

ž. Ľudmila a Andrej (55 r. manž.)

18:30

† Margita, Vladimír a Jozef

17:30

ž. Helena

6:30

† Pavol a Anna

18:30

ž. Jozef a Zuzana (25 r. manž.)

7:30

† Ján a Anna

9:00

ž. Ľudovít s rod.

10:30

za veriacich

16:00

† Anna a Andrej

18:30

† Mária, Michal, Peter

9:00

† Štefan

10:00

† Ján Olšavský

10:30

sv. omša v pastoračnom centre

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá

UT
14.7.

ST
15. 7.

ŠT
16. 7.

PIA
17. 7.
SO
18. 7.

Utorok 15. týždňa
v Cezročnom období

Sv. Bonaventúru,
biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka

Spišská Belá

Preblahoslavenej Panny
Márie Karmelskej
Ľubovoľná spomienka

Spišská Belá

Sv. Andreja Svorada
a Benedikta,
pustovníkov
Spomienka
Sobota 15. týždňa
v Cezročnom období

Krížová Ves

Strážky
Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá

Spišská Belá
NE
19. 7.

ŠESTNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
Strážky
Krížová Ves
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