PRÍPRAVA NA SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA
PRE DETI ZO ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA
Pondelok 21. 09. 17:00 - stretnutie detí a rodičov v kostole.
Piatok 25. 09. po večernej sv. omši - príprava detí na prvé sv. prijímanie.
Sobota 26. 09. od 10:00 do 12:00 - sv. spoveď.
Nedeľa 27. 09. o 10:30 - slávnosť prvého sv. prijímania.
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20. september 2020 - 39/2020

PANE, TEŠÍM SA,
ŽE MI DÁVAŠ NEVYČÍSLITEĽNÚ ODMENU: NEBO.

Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich
postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘ Ale on jednému z
nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti.
Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi,
čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na
mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘
Tak budú poslední prvými a prví poslednými“
(Mt 20, 1 – 16).

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

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo:
„Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej
vinice. Keď vyšiel okolo deviatej hodiny,
videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí.
I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice
a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ A oni šli.
Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej
hodiny popoludní a urobil podobne.
Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel
iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne
stojíte celý deň?‘ Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej
vinice!‘ Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a
vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po
prvých!‘ Tak prišli tí, čo nastúpili okolo
piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú
viac. Ale aj oni dostali po denári.

V dnešnom evanjeliu mi Ježiš nechce dať
na riešenie matematické rébusy, ale túži
mi dať lekciu z lásky. Božie kráľovstvo v
nebi je ponúknuté každému človeku. Tomu, kto tvrdo „drie“ na svojej viere celý
život, i tomu, kto sa „spamätá“ niekde
uprostred dňa svojho života, lebo ho k tomu privedie choroba, narušené vzťahy,
dobrá kniha, duchovná obnova..., ale aj
tomu, ktorý sa spamätá úplne na konci života.
Božia logika a moja ľudská logika pracujú
na iných princípoch. Ježiš mi dnes vraví:
Priateľu, nekrivdím ti.
Pán týmto podobenstvom chce moju pozornosť nasmerovať ku skutočnosti, že jeho milosti a účasť na jeho kráľovstve v nebi nemám brať ako spravodlivú odmenu
za môj bezchybne prežitý život plný dobrých skutkov, ale ako Boží dar, ktorý je určený každému človeku na tejto zemi.
Zamyslenia+

LITURGICKÝ PREHĽAD (21.9.–27.9.)

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
CELODENNÁ POKLONA
V utorok pripadá na našu farnosť celodenná poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej.
Najsvätejšia sviatosť bude vystavená k tichej poklone vo farskom kostole v Spišskej Belej po
rannej sv. omši a o 18:00 bude spoločná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním.
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.
2. V piatok bude večerná sv. omša za účasti detí, po nej bude nácvik detí na prvé sv.
prijímanie.
3. V sobotu od 10:00 do 12:00 bude sv. spoveď pred slávnosťou prvého sv. prijímania.
4. Darovali: Darovali: novomanželia Ondrej a Katarína 50€, z krstu Stely Vargovej 20€,
z krstu Libora Chorogvického 20€, na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej Bohuznámi
darcovia 350 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. O upratovanie kostola v sobotu 26.09.2020 prosíme tieto ženy: Alžbeta Lechová a Ivana Lechová.
KRÍŽOVÁ VES
1. V stredu bude večerná sv. omša za účasti detí.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 26.09.2020 prosíme tieto ženy:
Antónia Mrugová, č.d. 85, Oľga Žoldáková, č.d. 232, Elena Krempaská , č.d. 88.
Prosíme ženy, ktoré upratujú, aby po každej sv. omši prišli vydenzifikovať lavice a kľučky na
dverách kostola.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Patrik Oravec, syn rodičov Pavla a Dariny r. Pacanovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Simona Schneiderová, dcéra rodičov Dušana a Márie r. Schwarzovej, bývajúca v Spišskej Novej Vsi,
ohlasujú sa po druhýkrát.
Michal Jedrušák, syn rodičov Dušana a Márie r. Teplicovej, bývajúci v Poprade – Matejovciach a
Zuzana Grotkovská, dcéra rodičov Vincenta a Lucie r. Krempaskej, bývajúca v Spišskej Belej,
ohlasujú sa po druhýkrát.
Martin Petruš, syn rodičov Dušana a Anny r. Bendikovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Lenka Mareková, dcéra rodičov Jozefa a Daniely r. Teltschovej, bývajúca v Spišskej Belej,
ohlasujú sa po druhýkrát.

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

PO
21. 9.

Patrik Paulovčák, syn rodičov Jána a Jozefíny r. Šimovej, bývajúci v Sečovciach a
Bibiana Vargová, dcéra rodičov Miroslava a Aleny r. Gallyovej, bývajúca v Krížovej Vsi,
ohlasujú sa po tretíkrát.
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6:30

na úmysel celebranta

18:30

† Mária, Erik a Marcela

17:30

† Jozef, Žofia, Jozef, Valéria

6:30

na úmysel celebranta

18:30

† Rozália s rod.

Strážky

17:00

ž. Jozef a Anna

Krížová Ves

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

6:30

na úmysel celebranta

18:30

† Júlia, Zuzana s rod.

17:30

† Ján Olšavský

6:30

na úmysel celebranta

18:30

† Karolína

17:00

† Anna

6:30

† Mária, Ján, Mária

18:30

manželia Pavol a Nikola

17:30

na úmysel celebranta

6:30

† Agnesa Justhová

18:30

ž. Ján

7:30

na úmysel celebranta

9:00

zosnulí z rod. Suchanovskej

10:30

slávnosť prvého sv. prijímania

16:00

na úmysel celebranta

18:30

† Veronika, Cyril, Jozef

9:00

ž. Veronika a Patrik

10:00

ž. Mária (80 rokov)

10:30

sv. omša v pastoračnom centre

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá

UT
22. 9.

Utorok 25. týždňa
v Cezročnom období

Spišská Belá

23. 9.

Sv. Pia z Pietrelciny,
kňaza
Spomienka

ŠT
24. 9.

Štvrtok 25. týždňa
v Cezročnom období

Spišská Belá

ST

Krížová Ves

Strážky
PIA
25. 9.
SO
26. 9.

PaedDr. Slavomír Kožár, syn rodičov Viktora a Heleny r. Petríkovej, bývajúci v Šarišských Michaľanoch a
Mgr. Aneta Marhefková, dcéra rodičov Františka a Anny r. Frindtovej, bývajúca v Spišskej Belej,
ohlasujú sa po prvýkrát.
Ing. Dávid Dinis, syn rodičov Róberta a Gabriely r. Boguskej, bývajúci v Prešove a
Mgr. Jana Olekšáková, dcéra rodičov Jána a Anny r. Gurguľovej, bývajúca v Strážkach,
ohlasujú sa po prvý a druhýkrát.

Sv. Matúša, apoštola
a evanjelistu
Sviatok

NE
27. 9.

Piatok 25. týždňa
v Cezročnom období

Spišská Belá
Krížová Ves

Sv. Kozmu a Damiána,
mučeníkov
Ľubovoľná spomienka

DVADSIATA ŠIESTA
NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ
106. svetový deň migrantov
a utečencov

Spišská Belá

Spišská Belá

Strážky
Krížová Ves
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