Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy
§ 20 V kostoloch sa snažiť vhodne vyriešiť priestor
pre rodičov s deťmi, aby nerušili ostatných a od
mala sa zúčastňovali na živote farnosti.
§ 21 Sprostredkovať predaj vhodnej literatúry
priamo v sakristii kostola.
§ 22 Medzi veriacimi je potrebné popularizovať
predovšetkým kresťanské elektronické a printové
médiá (rádio LUMEN, TV LUX, Katolícke noviny, časopisy, farské listy, kresťanské internetové
portály) a podporovať projekty, ktoré sú z hľadiska katechézy efektívne a účinné (porov. CT 46).
§ 23 Vhodnými doplnkami katechézy sú prednášky, besedy, diskusie, propagácia, najmä však
modlitba za dielo katechézy vo farnosti, dekanáte,
diecéze.
§ 24 Projekčné plátna na žalmy alebo piesne pri
bohoslužbách možno využiť na premietanie
(striedavo) Desiatich Božích prikázaní, Piatich
cirkevných prikázaní, Šiestich hlavných právd,
sviatostí alebo hlavnej myšlienky z homílie a pod.
(podobne na internetových stránkach farností
alebo obcí rubrika „zopakujme si”).
§ 25 Veľmi sa odporúča rodičom, aby svoje deti
zapisovali podľa možnosti do katolíckych škôl a
aby sa všemožne usilovali podporovať autoritu a
úctu pedagógov. Nech sa škola usiluje o čo najlepšiu úroveň tak vo vzdelávaní, ako aj vo formácii.
§ 26 Nech všetci veriaci prejavujú úprimný záujem o katechetické aktivity vo farnosti aj
v diecéze.

jíma Božie pozvanie (porov. Iz 6, 6. 8; Lk 5, 11).
Každý z povolaných prorokov či apoštolov si bol
vedomý tohto povolania a toto povedomie dávalo
jeho životu hlboký zmysel. Tieto prvky môžeme
aplikovať aj na povolanie ku kňazskému životu.
Toto povolanie sa dnes uskutočňuje cez Krista a
predstavuje jeden z konštitutívnych prvkov novozákonného kňazstva.
2. Služobné kňazstvo a všeobecné čiže „kráľovské” kňazstvo veriacich sú vo vzájomnej zhode,
lebo vychádzajú z jediného Kristovho kňazstva,
no odlišujú sa od seba podstatou aj stupňom:
kňazi totiž dostávajú od Krista v Duchu Svätom
mimoriadny dar, aby Božiemu ľudu pomáhali
verne a v plnosti uskutočňovať jeho všeobecné
kňazstvo (porov. PDV 17).
3. Kánonická misia ako vonkajšia stránka poslania kňaza má aj svoju vnútornú stránku. V nej
kňaz poznáva, že poslanie od biskupa je vnútorne
spojené s poslaním, ktoré dostáva od Krista a to
mu dáva aj garanciu Božej pomoci a požehnania v
jeho plnení.
4. Povedomie povolania dáva kňazovi istotu, že
Boh kedysi pozrel naň s láskou, a že môže byť užitočný v jeho tajomných plánoch, preto by sa mal
k momentu svojho povolania a začlenenia do
presbytéria kedykoľvek vracať, najmä v ťažkých
chvíľach, keď si znovu potrebuje v mysli ujasniť
vedomie zmysluplnosti svojho života.

4. SYNODÁLNA TÉMA
Identita, spiritualita
a spoločenstvo kňazov
I. Doktrinálna časť
Dar kňazského povolania
1. V biblických textoch o povolaní prorokov a
apoštolov sa nachádza veľké teologické a spirituálne bohatstvo (porov. Iz 6, 1–8; 1Sam 3; Jer 1,
4–10; Lk 5, 1–11 a iné). Budúci prorok či apoštol
je priťahovaný videním, ale súčasne si uvedomuje
svoju hriešnosť a nehodnosť (porov. Iz 6, 5; Lk 5,
8). Proces povolania pokračuje očistením a nakoniec veľkodušnou odpoveďou človeka, ktorý priFarská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
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10. marec 2013 - 11/2013

KONKLÁVE ZAČNE V UTOROK
12. MARCA 2013

V

oľba nového Svätého Otca sa vo
Vatikáne začne v utorok 12. marca. Počas ôsmej generálnej kongregácie sa na tom zhodlo kardinálske
kolégium. Konkláve, na ktorom sa bude
vyberať nová hlava Katolíckej cirkvi a na
ktorom sa majú právo zúčastni všetci
kardináli mladší ako 80 rokov, zvolí nástupcu Benedikta XVI., ktorý sa vzdal
svojho úradu 28. februára. Medzi 115
kardinálmi voličmi nebude žiaden slovenský kardinál, lebo obaja - Jozef Tomko (88 r.) i Ján Chryzostom Korec
(89 r.) - majú viac ako 80 rokov.

v Sixtínskej kaplnke. Ešte predtým, ako
majster pápežských liturgických slávení
Mons. Guido Marini vysloví extra omnes, teda, aby všetci tí, ktorí nepatria do
konkláve, opustili Sixtínsku kaplnku, vybraný duchovný - nevolič - maltézsky
kardinál Prosper Grech prednesie kardinálom - oprávneným voliť - druhé rozjímanie.
Kardinál, ktorý oznámi svetu nového
Svätého Otca, je Jean Louis Tauran.
Po tom ako sa nad Sixtínskou kaplnkou
objaví biely dym, z jeho úst zaznejú slová: „habemus papam“.

V utorok ráno sa najskôr uskutoční eucharistická slávnosť „pro eligendo Romano Pontifice“. Pri svätej omši, ktorá je
predpísaná na začiatok voľby, budú kardináli prosiť o to, aby ich viedol Duch
Svätý a ochránil pri výbere 266. pápeža.
Kardináli ju budú sláviť v Bazilike
sv. Petra. Popoludní vstúpia do konkláve

Konkrétne pravidlá, ktoré určujú priebeh voľby, obsahuje Apoštolská konštitúcia pápeža Jána Pavla II. Universi Dominici Gregis z roku 1996 a úpravách
Benedikta XVI.
Zdroj: TK KBS, Vatikán 8. marca 2013

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z pohrebu Alojza Herbrycha 20€, Bohu známa
rodina 100€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Strážkach: Bohu známy darca 50€. Pán Boh zaplať.
3. Všetkých lektorov z celej farnosti pozývame na spoločné stretnutie v utorok
12.3.2013 večer po sv. omši o 19.15 hod do kancelárie farského úradu.
4. V stredu 13.3. sa v Krížovej Vsi uskutoční po sv. omši stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.
5. Ďalšie formačné stretnutie birmovancov bude 14.3.2013 o 18.30hod v priestoroch fary.
6. O pomoc pri upratovaní kostola dňa 15.3. po večernej sv. omši prosíme veriacich z ul. Družstevnej č.11. Hudákova, Mamiakova, č.13. Svocákova, č.15. Hudačkova, Palušákova, Novoroľníkova.
7. V pôste prebieha pôstna aktivita, príprava na Veľkú noc. Bližšie informácie
nájdete vo Farskej rodine čislo 8/2013 a na webe.
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MODLITBA
ZA VYVOLENIE PÁPEŽA

SO

16.3.

Féria
Večerná sv. omša je z nasl. nedele

Antifóna: Povolám si verného kňaza, ktorý bude konať podľa môjho srdca
a podľa môjho zmýšľania.

NE

V: Ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás.
R: Aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostalo.

17.3.
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Modlime sa.
Bože, večný pastier svojho ľudu,
ty po všetky časy vedieš
a ochraňuješ svojich veriacich;
pre svoju nesmiernu lásku
daj Cirkvi takého pápeža,
ktorý by sa ti páčil svätosťou života
a nám sa stal starostlivým pastierom.
o to ťa prosíme skrze Krista, nášho pána.
R: Amen.
Túto modlitbu sa modlíme do momentu ohlásenia mena nového pápeža.

MODLITBA CHVÁL

Spoločenstvo Dávid pozýva na modlitbu chvál
KEDY: sobotu 16.3. večer po sv. omši o 20.00 hod.
KDE: vo farskom kostole v Sp. Belej.
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LITURGICKÝ PREHĽAD

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

9.00 Poďakovanie za B. dobrodenia
10.30 † Kristínka Fodorová
18.30 † Jozef a Mária Matava

Na úmysel kňaza

Na úmysel kňaza

Po

Júlia Gildeinová zdr. a Bož. poďakov.

† Matej Malak

Ut

Za všetkých lektorov

St

6:30 požehnanie blízkych a blížnych
17.30 † Mária a František a ost. z rod.

Št

† Jozef a Valentín

† Jozef, Vlasta, Jozef

† Andrej Šatala

Pi

6.30 † Bernadetta Zatkovská (1.výr)
18.30 † Dagmar Štefaňáková (5.výr)

† Milan Gancarčík

† Emil Krempaský

So

† Jozef, Mária a Ján Koprušák

† Rudolf, Alžbeta
B.p. a zdravie pre Jozefínu
k 60.nar.

7.30 za ctiteľov sv. Jozefa
Za zdravie a B.p. pre
Ne 9.00 † Jakub, Anna Džadoň a ost. z rod.
Jaroslava s rod.
18.30 † Anton (5.výr), † ost. z rod.

† Božena a Juraj
† p. kanonik Jozef Vojtas
a kňaz Jozef Krišanda
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