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PANE JEŽIŠU, DAJ MI ODVAHU
UŽ DNES VYKROČIŤ ZA TEBOU.

eď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli
Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema,
aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané
v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené
Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov
zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.
V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý
očakával potechu Izraela, a Duch Svätý
bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že
neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.
Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A
keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho
aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo
moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela,
tvojho ľudu.“
Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o
ňom hovorilo.
Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke,
povedal: „On je ustanovený na pád a na
povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo
najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“
Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova
dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so
svojím mužom sedem rokov, potom ako
vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z
chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v
tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko
podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.

Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a
Božia milosť bola na ňom
(Lk 2, 22 – 40).
Kto si ctí matku, (počína) si tak, ako keby
si zhromažďoval poklady. Kto si ctí otca,
nájde radosť na synoch a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť. Sir 3,5-6
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SLOVO SA TELOM STALO,
A MY SME UVIDELI JEHO SLÁVU.

Cirkev, ale aj skúsenosť učí, že kresťanská
rodina je, alebo aspoň mala by byť, prvou
školou viery. Je to miesto, kde sa odovzdáva viera; kde sa „v praxi“ učí, čo znamená
dávať a prijímať lásku. Vzťahy v rodine sú
dôležitým základom pre osobný vzťah
každého člena rodiny s Pánom Bohom.
Vidím to aj na vzťahoch Svätej rodiny. Ich
každodenný život nebol taký „idylický a
bezproblémový“ ako to môžem pozorovať
z malieb alebo obrázkov. Jozef tvrdo pracoval vo svojej dielni, aby uživil rodinu. Mária sa musela v domácnosti tiež
obracať, aby z toho mála vedela vykúzliť
jedlo, poobšívať oblečenie a viesť chod
chudobnej, ale Bohom naplnenej domácnosti. Naopak dnešné domácnosti sú doslova preplnené materiálnymi vecami, vyzdobené do najmenších detailov, ale Boh
sa z nich akosi „nenápadne“ vytráca. Keď
sa dôslednejšie zamyslím, až príliš sa starám, aby mojej rodine nič nechýbalo na
stole, v skrini či peňaženke. Mám viac pracovných úväzkov, aby som mohol „dopriať“ rodine len to najlepšie, ale zabúdam
na to, že sa postupne a pomaly vzďaľujem
od Boha. „Založil“ som ho do kúta ako
niečo nedôležité.
Je potrebné vrátiť Bohu miesto, ktoré
mu patrí, nielen v mojej rodine, ale aj
v mojom srdci! Ešte je čas!
Zamyslenia+

Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
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že poslal svojho Syna, aby si nezahynul
ale mal večný život s Ním.
Nech vám narodený Pán sveta a vesmíru
oblaží vaše skrehnuté srdcia rosou svojej dobroty a lásky, s ktorou zišiel zo
slávy nebies do plačlivého údolia zeme,
aby kvôli nám zomrel na kríži a tak premohol večnú smrť a nás opäť priviedol
domov - k svojmu a nášmu Otcovi
- k večnému a milosrdnému Bohu.

To Vám k sviatkom Vianoc
a do nastávajúceho roku prajú
a vyprosujú Vaši kňazi

N

ech vám naplní srdce hlboký
pokoj a nekonečná dôvera v
Toho, ktorý sa narodil nespoznaný v tichu noci v biede a prešiel všetkým ťažkosťami a utrpením, aby sa stal
oporou pre každého z nás a prameňom
šťastia a oslobodenia od každého zla.
Nech sa aj ty dnes zrodíš do "nového
života s Kristom" v nekonečnej dôvere
v doborotu Otca, ktorý ťa tak miloval,

Keďže v tomto roku situácia nedovoľuje,
aby sme chodili požehnávať príbytky,
Pápežské misijné diela prichádzajú s
„Domácou pobožnosťou požehnania
príbytkov“, ktorú môže vykonať aj dospelý člen rodiny. Materiály k tejto pobožnosti obsahujú text modlitby požehnania príbytku, ikonu Svätej rodiny,
nálepku na dvere a leták s informáciou o
možnosti podporiť slovenských misionárov najmä v Keni, Bolívii a Rwande.
Obálky s materiálmi máte vložené v tejto
Farskej rodine.

LITURGICKÝ PREHĽAD (28.12.– 3.1.)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

VEREJNÉ BOHOSLUŽBY POČAS LOCKDOWNU
od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že
počet účastníkov sa znížil na 25 percent kapacity miest na sedenie. V praxi to znamená, že
každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Ostáva povinnosť vstupu s rúškom, dezinfekcia rúk pri vstupe, sväté prijímanie na ruku a dvojmetrové rozostupy v rade na sväté prijímanie.
Taktiež pripomíname, že obsadenosť chrámu sa týka iba miest na sedenie. Nie je preto
dovolené státie, príp. zhromažďovanie sa pred vchodom do kostola! Prosím, dodržujme tieto pravidlá. Žiadame tiež najmä seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny, aby
návštevy bohoslužieb zvážili. Stále je v platnosti všeobecný dišpenz od povinnej účasti.
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní eucharistická pobožnosť nebude.
2. Vo štvrtok na Silvestra po sv. omši o 16:00 bude ďakovná pobožnosť na konci roka. Kto
sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
3. Kto sa na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, získava za obvyklých podmienok
úplné odpustky.
4. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v sobotu 2. 1. po rannej sv. omši prosíme
skupinu č. 30: ul. Družstevná č.23: Grotkovská, Hradická, Neupauerová, Drienovská; ul.
Družstevná č. 25: Lukačová, Madejová, Škvareková.
5. Darovali: na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej darovali Bohuznámi darcovia 200€.
Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Vo štvrtok po sv. omši bude ďakovná pobožnosť na konci roka. Kto sa pri verejnej
pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže získať za zvyčajných
podmienok úplné odpustky.
2. V piatok, na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, bude sv. omša o 9:00. Kto sa v tento
deň zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý
tvorivý, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
3. O upratovanie kostola vo štvrtok 31.12.2020, prosíme tieto ženy:
Anna Fudalyová a Nikola Rybáková. Pán Boh zaplať za vašu službu!
KRÍŽOVÁ VES
1. Vo štvrtok po sv. omši bude ďakovná pobožnosť na konci roka. Kto sa pri verejnej
pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže získať za zvyčajných
podmienok úplné odpustky.
2. V piatok, na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, budú sv. omše o 8:00 a 10:00. Kto sa
v tento deň zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu
Svätý tvorivý, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
3. O pomoc pri upratovaní kostola v pondelok 28.12.2020, prosíme tieto ženy:
Vlasta Konkolová, č.d. 135, Lenka Straková, č.d. 135, Darina Andrášová, č.d. 136. Pán Boh
zaplať za vašu službu!

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Ing. Marek Šelep, syn rodičov † Jána a Daniely r. Firekovej, bývajúci v Spišskej Belej a
Ing. Miriam Bachledová, dcéra rodičov Vladimíra a Lýdie r. Dragoňovej, bývajúca v Spišskej Belej
ohlasujú sa po prvýkrát.
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PO
28. 12.
UT
29. 12.

ST
30. 12.

ŠT
31. 12.

PIA
1. 1.

Svätých neviniatok,
mučeníkov
Sviatok

PIATY DEŇ V OKTÁVE
NARODENIA PÁNA

ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE
NARODENIA PÁNA
SIEDMY DEŇ V OKTÁVE
NARODENIA PÁNA
Sv. Silvestra I., pápeža
Spomienka

SLÁVNOSŤ PANNY
MÁRIE BOHORODIČKY
„Svetový deň pokoja“

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá
Strážky
Krížová Ves
Spišská Belá
Krížová Ves

2. 1.

Prvá sobota v mesiaci

3. 1.

DRUHÁ NEDEĽA PO
NARODENÍ PÁNA

ž. Marcel s rod.
na úmysel celebranta
† Jozef, Viera, Žofia
† František a Margita
sv. omša v pastoračnom centre
na úmysel celebranta
† kňazi Ladislav a Karol Hudáč
a rod.

Strážky

17:00

na úmysel celebranta

Krížová Ves

17:30

na úmysel celebranta

7:30
9:00
10:30
16:00
18:30
9:00
10:00
10:30

ž. Ľubomír a Ľubomír

Spišská Belá
Strážky
Krížová Ves

Spišská Belá

Strážky

Spišská Belá

Spišská Belá
NE

† Šimon, Apolónia, Zuzana

† Dávid

Krížová Ves

SO

18:30

na úmysel celebranta

17:30
6:30
16:00
16:00
16:00
7:30
9:00
10:30
16:00
18:30
9:00
8:00
10:00
10:30
6:30
18:30

Prvý piatok v mesiaci

Sv. Bazila Veľkého
a Gregora Nazianzského,
biskupov a učiteľov
Cirkvi
Spomienka

6:30
18:30
17:30
6:30
18:30
17:00
17:30
6:30

Strážky
Krížová Ves

na úmysel celebranta
na úmysel celebranta
ž. František a Žofia
† Milan Špes
ž. Mária s rod.
ž. Alžbeta Borovská
za veriacich
† František a Mária
ž. Eva
† František Modla
na úmysel celebranta
za Božiu ochranu pre našu obec
sv. omša v pastoračnom centre
ž. Helga s rod.
† Milan

† Jozef
za veriacich
na úmysel celebranta
† Alžbeta a Anton
† Viliam, Miloš, Viliam a rod.
ž. Pavol Tybor
sv. omša v pastoračnom centre

3

