PONÚKAME VÁM NÁŠ FARSKÝ KALENDÁR NA ROK 2023
Počas leta sme v našej bazilike mali veľmi peknú kvetinovú výzdobu gladiol,
ktorú sme aj nafotili. Teraz Vám ponúkame stolový kalendár na rok 2023 s
krásnymi fotkami kvetov z našej baziliky. Môžete si ho zakúpiť pri východe z
baziliky. Ponúknite ho aj do Vašich rodín, príbuzným, taktiež ho vezmite do
Vašich úradov a kancelárií. Cena je 2,- EUR.
ĎALŠIE ČÍSLO ČASOPISU NOVÉ HORIZONTY
Ponúkame Vám nové číslo časopisu Nové Horizonty - časopisu pre teológiu,
kultúru a spoločnosť. Je to kvalitné čítanie. Dočítate sa v ňom napríklad
o význame synodality, ku ktorej povzbudzuje pápež František, alebo zamyslenie
na tému „Stratila sa mládež z Cirkvi?“. Časopis si kúpite pri východe z baziliky.
Cena je 1,- EUR.
JESENNÁ ZBIERKA NA KATOLÍCKU CHARITU
Na 1. adventnú nedeľu (27.11.) sa vo všetkých katolíckych kostoloch
Slovenska uskutoční zbierka na charitu. Svoje milodary budete môcť vložiť do
pokladnice s názvom „Zbierka na Charitu“ pri východe z baziliky. Pri
východoch z našich kostolov si môžete vziať aj poštové poukážky a poslať
príspevok priamo na účet Spišskej katolíckej charity. Za podporu Vám ďakujeme.
S RADOSŤOU PÔJDEME DO DOMU PÁNOVHO (Ž 122)
Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi biblické
žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s názvom "LAUDATE
DOMINUM" - "CHVÁĽTE PÁNA". Vysvetľuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie
v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si ho vypočuť na webstránke farnosti
v časti „Blog“.
STRETNUTIE S ALŽBETOU
Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s názvom: Stretnutie s Alžbetou. Je
to druhé tajomstvo radostného ruženca. V tejto časti sa dozviete duchovný
význam návštevy Božej Matky v dome svojej príbuznej Alžbety.
DUCHOVNÉ SLOVKO
V evanjeliovom úryvku na nedeľu Krista Kráľa Lukáš zobrazuje Ježiša, ktorý
zostáva až do konca solidárny s hriešnym človekom. Neopúšťa človeka, neodchádza
z kríža. Na kríži to nie je Boh, kto súdi človeka, ale Boh, ktorý sa necháva súdiť
človekom. Na ničivé násilie odpovedá novým začiatkom, ktorým je odpustenie. To
znamená, že večná Božia láska neopúšťa človeka ani tam, kde sa človek stavia proti
Bohu. Smrťou Božieho Syna nejde o poriadok, ktorý treba obnoviť, ale o človeka,
ktorý má byť spasený. Ježišova cesta spásy vedie od násilia k zmiereniu. Na túto
cestu sme aj my pozvaní vykročiť.

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.
Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti
s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

