Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy
Pastorácia povolaní
5. Povolanie ku kňazstvu je vložené do hlbšieho pochopenia kresťanského povolania,
ktoré je zakorenené vo sviatosti krstu. Toto
povolanie vnuknuté Duchom Svätým je určené na budovanie Cirkvi. Všetky povolania
sa majú v Cirkvi vysoko ceniť; preto sa im
treba venovať so všetkou starostlivosťou, aby
dozrievali a rástli. Medzi mnohými povolaniami má svoj osobitný význam povolanie na
kňazstvo. Toto povolanie sa prejavuje rozličným spôsobom v rozličnom veku, u dospelých, u mužov pokročilého veku, ale tiež
u chlapcov, u ktorých býva spojené s osobitnou zbožnosťou, láskou k Bohu a blížnemu
a apoštolským zanietením.
6. Aby sa dielo povolaní vzmáhalo, je potrebné pod vedením biskupa zladiť navzájom
spoločné snahy kňazov, rehoľníkov, a predovšetkým rodičov a učiteľov a vzájomne ich
koordinovať. Veľkodušným spôsobom sa
majú podporovať duchovné povolania nielen
pre vlastnú diecézu a národ, ale aj pre ostatné
diecézy a národy s prihliadnutím pre potreby
univerzálnej Cirkvi.
7. K tomuto zámeru bol konštituovaný Diecézny tím pre pastoráciu povolaní (DTPP),
ktorý sa riadi vlastným štatútom schváleným
diecéznym biskupom (5.9.2007). Hlavným
cieľom DTPP je inšpirovať pastoračné aktivity
pre vzbudzovanie, rozpoznanie a sprevádzanie
povolaní ku kňazstvu a k zasvätenému životu.
Kňazský seminár
8. Cirkev zriaďuje kňazský seminár, aby jasnejšie a plnšie rozvíjal povolanie kandidátov,

aby sa podľa vzoru Dobrého Pastiera stali
ozajstnými duchovnými pastiermi, pripravenými učiť, posväcovať a spravovať Boží ľud.
Výchova kňazov je jedným z najdôležitejších
záujmov biskupa. Vyžaduje si veľa modlitby,
oddanosti a úsilia. Seminár patrí medzi najvzácnejšie poklady diecézy (porov. PG 48).
Vzdelanie a výchova v seminári je nasmerovaná na dosiahnutie účasti na jedinom služobnom kňazstve Krista, aby kandidáti vytvorili hierarchické spoločenstvo so svojím
biskupom a s ostatnými bratmi v kňazskej
službe, a tak vytvorili jediné presbytérium
diecézy. Je veľmi potrebné, aby sa vytvorili
pevné putá medzi seminaristami a ich biskupom a tiež s diecéznymi kňazmi už počas štúdia a formácie v seminári, spočívajúce vo vzájomnej láske, vzájomnom myšlienkovom
obohacovaní a v každom druhu spolupráce.
9. Táto kňazská jednota má byť svedectvom
pre Boží ľud diecézy ako poznávacie znamenie pravosti jedinej Kristovej Cirkvi, ktorou
chce Boh spasiť všetkých ľudí. Spišský kňazský seminár však potrebuje pre nadviazanie
na časy svojho rozkvetu pomoc všetkých:
diecézneho biskupa, predstavených seminára, mprofesorov a učiteľov teológie, vysvätených služobníkov Cirkvi, ale aj pomoc Božieho ľudu diecézy, aby každý podľa svojho
poslania a služby napomáhal udržiavať a zveľaďovať toto dielo diecézy nielen po stránke
vonkajšieho zabezpečenia, ale najmä modlitbou a obetami vyprosovať od Pána žatvy
dobrých a verných služobníkov.

Františkovia zo Slovenska sú pozvaní prejaviť priazeň Svätému Otcovi
Laická iniciatíva pozýva všetkých Františkov zo Slovenska, ktorý majú záujem prejaviť priazeň
Svätému Otcovi o zaslanie svojho mena, priezviska a bydliska do 30. apríla 2013 na adresu:
frantisek.slovensko@gmail.com alebo sms správou 0903 455 395. Menný zoznam Františkov
z Slovenska potom táto iniciatíva zašle novému Svätému Otcovi Františkovi písomne, kde mu
v mene všetkých prejaví svoju priazeň a spolucítenie, a zároveň poprosí o pápežské požehnanie.
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SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Medzi rôznymi formami pobožnosti, ktoré nám zanechala sv. Faustína, zaujíma osobitné miesto
sviatok Božieho milosrdenstva. V pondelok vo Veľkom týždni 17. apríla 1933 dal Ježiš sv. Faustíne poučenie, akým spôsobom sa má uctievať jeho milosrdenstvo, a opísal jej úlohu, ktorú má splniť
na sviatok Božieho milosrdenstva – prejsť celý svet a privádzať zomdlené duše k prameňu jeho milosrdenstva. Spasiteľ opäť vyjadril veľkú túžbu, aby sa v prvú nedeľu po Veľkej noci slávil sviatok milosrdenstva. V ten deň sa má z kazateľníc ohlasovať chvála Milosrdenstva, ktoré nezastaví nijaká
ľudská bieda. Počas tohto zjavenia Ježiš po prvý raz vyslovil veľký prísľub spojený so slávením sviatku Milosrdenstva : „ Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie
hriechov a trestov .“
28. apríla 1935, na Bielu nedeľu,
čiže v prvú nedeľu po Veľkej noci, počas slávnostnej pobožnosti v Ostrej Brame, kde bol vystavený obraz Božieho
milosrdenstva, keď kňaz vzal
Oltárnu sviatosť, aby ňou požehnal ľud, videla sestra Faustína Ježiša v rovnakej podobe,
v akej bol na obraze. Spasiteľ
udelil ľudu požehnanie a lúče
milosrdenstva sa rozliali na celý
svet. Po chvíli svätica počula
slová : „ Ten sviatok vyšiel z
vnútra môjho milosrdenstva
a je potvrdený v hlbinách
môjho zľutovania. Obdrží ho
každá duša, ktorá verí a dôveruje môjmu milosrdenstvu .“
Prostredníctvom apoštolky Božieho milosrdenstva odkázal
všetkým ľuďom, osobitne hriešnikom, aby sa
nebáli priblížiť sa k nemu. 3. apríla 1937, na vigíliu Bielej nedele, sa Ježiš obrátil na Faustínu
so žiadosťou, aby tlmočila jeho veľkú túžbu
kňazovi, aby na sviatok Božieho milosrdenstva
povedal kázeň o jeho nepochopiteľnom milosrdenstve. V ďalší deň Ježiš po tretí raz vyslovil
osobitný prísľub – spojený so sviatkom Milosr-

denstva, podľa ktorého každý, kto
sa vyspovedá a pristúpi ku svätému prijímaniu na sviatok Milosrdenstva, získa úplné odpustky.
Posledné zjavenie týkajúce sa
sviatku Božieho milosrdenstva
sa odohralo na konci januára
1938. Ježiš požiadal svoju dôverníčku, aby povedala ostatným, že sviatok Božieho milosrdenstva vytryskol z jeho vnútra
pre potechu celého sveta.
Deviatnik
Sviatku Božieho milosrdenstva
má podľa zjavení sestre Faustíne
predchádzať deviatnik, ktorý sa
má začať na Veľký piatok. Ježiš
dvakrát vyjadril želania, aby sa jeho snúbenica deväťdňovou pobožnosťou pripravila na túto slávnosť. Svätica nám zanechala
prísľuby Spasiteľa určené všetkým veriacim, ktoré
vyjadrujú slová : „ V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti. “
S plnou vážnosťou treba zdôrazniť, že vo svetle
posolstva sv. Faustíny Ježišovou vôľou bolo, aby
sviatok Božieho milosrdenstva predchádzala novéna pozostávajúca z korunky k Božiemu milosrpokračovanie na strane 2.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Na kostol v Spišskej Belej darovali: z krstu Natálie Mencákovej 10€,
Lukáša Graindu 20€, Richarda Petríka 30€. Pán Boh zaplať!
2. Zbierka pri Božom hrobe bola v Spišskej Belej 1212€, v Strážkach 135€
a v Krížovej Vsi 290€. Pán Boh zaplať!
3. Modlitbové stretnutie ružencového bratstva bude v nedeľu 7.4.2013
o 15.00hod. v Spišskej Belej a o 14:00hod. v Krížovej Vsi.
4. V pondelok 8.4.203 večer po sv. omši o 19.15hod pozývame na pracovné
stretnutie do kancelárie všetkých členov farskej hospodárskej rady.
5. Ďalšie formačné stretnutie birmovancov bude vo štvrtok 11.4.2013
o 18.30hod v priestoroch fary.
6. O pomoc pri upratovaní kostola dňa 12.4. v piatok po večernej sv. omši prosíme veriacich z ulice Družstevnej: č. 23. Pacanova, č.25. Lukáčova, Richterova,
Kniesznerova, Škvarekova, č.27. Brežinova
7. V rámci ProLife kampane Jeden z nás sa v nedeľu 14.4.2013 o 15:00 uskutoční
vo Faceclube premietanie filmu:"Sárina voľba", na ktorý všetkých srdečne pozývame.
OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Miroslav Mitura, syn Jána a Márie r. Kovalčíkovej, býv. v Podolinci
a Dominika Galliková, dcéra Albina a Márie r. Britaňákovej, býv. v Sp. Belej.
Pokračovanie z titulnej strany.
denstvu. Na jej odriekanie sú totiž viazané mimoriadne prisľúbenia. Hoci výsadným časom
na jej modlenie sú dni medzi Veľkým piatkom a
sviatkom Božieho milosrdenstva, rovnako sa
možno novénu modliť aj v inom čase. Ak bude
táto modlitba vychádzať z dôvery potvrdenej
skutkami milosrdenstva, stane sa skutočným
prejavom pobožnosti.
Dejiny sviatku
Na Bielu nedeľu 16. apríla 1944 sa v Krakove –
Lagiewnikách po prvý raz slávnostne slávil sviatok Božieho milosrdenstva. V tento deň krakovský spovedník apoštolky Božieho milosrdenstva
o. Józef Andrasz vykonal posviacku druhého
obrazu Najmilosrdnejšieho Spasiteľa, ktorý namaľoval Adolf Hyla pre kláštornú kaplnku.
Sviatok Božieho milosrdenstva si vďaka rozbehnutým aktivitám skutočne získaval čoraz väčšie
uznanie. Arcibiskup Eugeniusz Baziak v mene
kardinála Adama Sapiehu 14. mája 1951 udelil
na sedem rokov úplné odpustky veriacim, ktorí
navštívia na Bielu nedeľu kláštor v Lagiewnikách, čo prispelo k ešte väčšiemu rozkvetu úcty
k Božiemu milosrdenstvu.
Tento živý rozvoj prerušil dekrét Svätého ofícia
z 19. novembra 1958 adresovaný biskupom
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a všetkým rehoľným predstaveným v ktorom
stálo : „Sviatok Božieho milosrdenstva sa nebude
ustanovovať“ O štyri mesiace neskôr bola podpísaná Notifikácia Svätého ofícia, ktorá zakazovala šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu vo formách, ktoré predložila sestra Faustína.
Až odvolanie spomenutého dokumentu
v r. 1978 znamenalo novú etapu v dejinách úsilia o sviatok Božieho milosrdenstva.
23. marca 1993 poľskí biskupi poslali Svätému
Otcovi Jánovi Pavlovi II. Prosbu o ustanovenie
sviatku Božieho milosrdenstva.
Korunou úsilia o zavedenie sviatku Božieho milosrdenstva v celej Cirkvi, ktoré trvalo niekoľko
desaťročí, bola kanonizácia sestry Faustíny.
Nie náhodou sa podľa želania Svätého otca, podobne ako beatifikácia v roku 1993, konala na
Druhú veľkonočnú nedeľu. Počas kanonizačnej
homílie pápež oznámil, že odteraz sa v celej
Cirkvi bude tento deň nazývať Nedeľa Božieho
milosrdenstva. 5. mája 2000 nadobudlo pápežovo rozhodnutie právnu formu. Tak sa splnila
vrúcna túžba sestry Faustíny a miliónov ľudí
modliacich sa za zavedenie sviatku Božieho milosrdenstva v celej Cirkvi.
Andrzej Witko - Úcta k Božiemu milosrdenstvu.
Štvrtá kapitola
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

7.30 † Juraj Šoltés
9.00 † Peter, Michal Vaško
18.30 Helena Slodičková 75.n. zdr.a Bp

Na úmysel kňaza

Bož. pož. a zdravie
pre Františka Fedora s rod.

Po

† Jozef a Angela Tomala

Ut

† Eduard Plučinský 10.v, a ost. z rod.

St

6.30 za uzdravenie Milky
17.30 †Ján 20.v, Katarína Rusnačeková

Št

† Peter (5.výr.), Zuzana

† Terézia

† Dávid

Pi

18.30 † Angela Mayerová (20.výr)

† Rudolf, Alžbeta

† Jozef a Margita
Kredatusoví

So

† Jozef, Angela, Alena Lojeková 10.výr

7.30 † Jozef Krett a ost. z rod. Blaškovej
a Krettovej
Ne
9.00 † Ján 20.v, Katarína, Ondrej Bizub
18.30 † Irena a Jozef

† Anna
Zdr. a B.pož. Peter
s rod.
† Ján, Žofia, Emil a Alžbeta

† Mária a Anton Mrug

Na úmysel kňaza

Božia pomoc a zdravie pre
Annu Voláthovú s rod.
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