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Permanentná formácia
10. Kňazstvo je Božím darom, ktorý je potrebné neustále oživovať, aby kňaz vedel primerane odpovedať na svoje povolanie. Je potrebné,
aby sa kňaz ako človek zdokonaľoval vo všetkých aspektoch svojho ľudského a duchovného života, a tak sa pripodobnil Kristovi.
11. Dôvodom permanentnej formácie sú
rýchle a rozšírené zmeny a často sekularizované spoločenské prostredie, ktoré môžu negatívne vplývať na identitu kňaza.
12. Preto je na prvom mieste zodpovedný samotný kňaz, ktorý svojou pastoračnou službou a duchovným životom pracuje na sebe,
aby sa vhodne prehlbovala jeho duchovná,
ľudská, intelektuálna a pastoračná formácia.
Okrem kňaza majú túto prácu podporovať biskupi vytvorením podmienok pre aktivity na
pomoc všetkým kňazom, aby mohli veľkodušne odpovedať na úlohy, ktoré vyplývajú zo
sviatostného kňazstva. Individuálna duchovná a odborná formácia kňaza
13. Základným východiskom a prameňom
kňazskej formácie je spoločenstvo kňaza s Ježišom. On si vyvolil apoštolov, „aby boli
s ním” (Mk 3, 14). Ježiš chcel mať pri sebe
apoštolov, dať im hlbšiu katechézu a uviesť ich
hlbšie do tajomstva svojej jednoty s Otcom
a Duchom Svätým.
14. Koncilový dekrét Optatam totius naznačuje trojakú cestu kňazskej formácie: vytrvalé

rozjímanie o Božom slove, aktívna účasť na
posvätných tajomstvách Cirkvi, služba lásky
„maličkým”.
15. Podstatnými prvkami kňazskej formácie
sú: čítanie Božieho slova spojené s rozjímaním a modlitbou (lectio divina), liturgia
a v nej hlavne Eucharistia ako „sviatosť nábožnosti, znak jednoty a puto lásky” (sv. Augustín), sviatosť zmierenia ako prameň sebapoznania, pokory a jemnosti svedomia.
Súčasťou kňazskej formácie je aj odborné teologické štúdium. Má smerovať k prehĺbeniu
osobného spoločenstva s Bohom a k službe
blížnym a v konečnom dôsledku viesť k dôvernejšiemu pripodobneniu sa Ježišovi Kristovi.
Kňazské čnosti
16. Poslušnosť je kňazská hodnota prvoradého významu, pretože má svoj vzor v Kristovej
poslušnosti Otcovej vôli (porov. DSŽK 61).
Kňaz sa touto čnosťou stáva hodnoverným
pred ľuďmi a jeho služba získava plnšiu nadprirodzenú účinnosť.
17. Čistota v celibáte je drahocenný dar Božej
milosti (porov. Mt 19, 11; 1Kor 7, 7), ktorý
umožňuje jeho nositeľom s nerozdeleným
srdcom venovať sa Božej službe (porov. 1Kor
7, 32–34). Realizuje sa tak „snúbenecký význam” tela skrze jednotu a osobné odovzdanie
sa Ježišovi Kristovi a jeho Cirkvi. Ide o anticipáciu dokonalého spoločenstva v nebi (porov.
PDV 29).

Svätý Otec František menoval prešovského pomocného biskupa.
Svätý Otec František menoval pomocného biskupa pre Prešovskú
gréckokatolícku archieparchiu. Stal sa ním P. Milan Lach SJ, doterajší
prodekan pre zahraničné vzťahy a pre rozvoj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Narodil sa 18. novembra 1973 v Kežmarku. Má troch súrodencov. Najmladší brat Peter je gréckokatolíckym kňazom Prešovskej archieparchie. Svoje detstvo prežil v
podtatranskej obci Ľubica. Gymnaziálne štúdiá ukončil maturitou v
roku 1992 v Kežmarku. Vedomý si Božieho volania ku kňazstvu bol v
roku 1992 prijatý do gréckokatolíckeho kňazského seminára a na
Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu UPJŠ v Prešove (v súčasnosti
Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity)
viac na www.tkkbs.sk
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Nedeľa Dobrého Pastiera
Každoročné Štvrtá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého Pastiera, je nedeľou prosieb a modlitieb za kňazské a rehoľné povolania. Dnes viac ako inokedy prosíme Pána a Darcu našich životov o také duchovné povolania, aby všetci v povolaných a v tých, ktorí svoje duchovné povolanie medzi nami už žijú, videli svedectvo o milosrdnom vzťahu živého Boha ku každému
človeku a uskutočňovanie evanjeliových hodnôt v osobnom živote i v živote spoločnosti.

V texte posolstva pápeža Benedikta XVI. k jubilejnému 50. svetovému dňu modlitieb za
duchovné povolania nás pozýva zamyslieť sa
nad témou: „Povolania – znamenie nádeje založenej na viere“, ktorá dobre zapadá do Roku
viery a súvisí tiež s 50. výročím otvorenia
Druhého vatikánskeho koncilu. Boží služobník Pavol VI. totiž počas zhromaždenia koncilu ustanovil osobitný deň spoločných modlitieb k Bohu Otcovi, aby naďalej posielal
robotníkov pre svoju Cirkev (porov. Mt 9,
38). „Problém dostatočného počtu kňazov“ –
zdôraznil vtedy pápež – „sa úzko dotýka všetkých veriacich: nielen preto, že od toho závisí
náboženská budúcnosť kresťanskej spoločnosti, ale aj preto, že tento problém je presným a
neúprosným indikátorom vitality viery a lásky
jednotlivých farských a diecéznych spoločenstiev, a tiež svedectvom o morálnom zdraví
kresťanských rodín. Tam kde rozkvitajú početné povolania na kňazstvo alebo rehoľný život,
tam sa veľkodušne žije podľa evanjelia“.

V uplynulých desaťročiach sa rôzne cirkevné
komunity rozptýlené po celom svete každý
rok na Štvrtú veľkonočnú nedeľu duchovne
spojili, aby prosili Boha o dar posvätných povolaní a aby sa spoločne zamýšľali nad naliehavou nutnosťou odpovedať na Božie povolanie.
Toto dôležité každoročné stretnutie skutočne
povzbudilo silné úsilie o to, aby sa do centra
spirituality, pastoračnej činnosti a modlitby
čoraz viac dostával význam povolaní na kňazstvo a na zasvätený život.
Nádej spočíva v očakávaní niečoho pozitívneho v budúcnosti, ale zároveň nás má podporovať aj v prítomnosti, neraz poznačenej nespokojnosťou a neúspechom. V čom spočíva naša
nádej? Spočíva v utešujúcej a osvetľujúcej
pravde, ktorá sa vynára v celých dejinách spásy
a tou je Božia vernosť zmluve, ktorou sa Boh
zaviazal. Mať nádej je teda to isté ako dôverovať vernému Bohu, ktorý dodržuje prísľuby
zmluvy. Viera a nádej sú preto úzko navzájom
spojené.
Povzbudení týmito slovami Svätého Otca,
chceme sa poďakovať v dnešnú nedeľu modlitieb za kňazské a rehoľné povolania, všetkým
našim dobrodincom vo farnostiach spišského
a rožňavského biskupstva za všetky modlitby
a obety pre nás povolaných ku kňazskej službe. Naše denné spojenie s farnosťami v našej
seminárskej kaplnke oživuje „duchovný most“
slávením Eucharistie a modlitieb počas dňa za
život v jednotlivých farnostiach. Chceme spoločne naším seminaristom vyprosiť, aby vedeli
pokračovanie na strane 2.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: zo sobáša Miroslava a Dominiky Miturovcov 30€, z pohrebu
Mikuláša Pitoňáka 30€, Bohu známa 100€, Bohu známy 200€. Pán Boh zaplať.
2. V nedeľu 21.4. je zbierka na seminár. Svoje milodary môžete dať do pokladničky pri stĺpe v kostole.
3. Modlitbové stretnutie III. Rádu sv. Františka bude v nedeľu 21.4.2013 o 13.45 hod. vo
farskom kostole.
4. Nácvik detí pred 1. sv. prijímaním bude bývať v Spišskej Belej v nedele o 15:00. Prvý
nácvik sa uskutoční v nedeľu (dnes) 21.4. vo farskom kostole o 15:00. Účasť všetkých detí je
povinná.
5. Mužov pozývame na stretnutie v pondelok 22.4.2013 večer po sv. omši o 19.15 hod do
kancelárie farského úradu.
6. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí v Krížovej Vsi bude v stredu 24.4. po sv. omši
v kostole v Krížovej Vsi.
7. Ďalšie formačné stretnutie birmovancov bude vo štvrtok 25.4.2013 o 18.30hod v priestoroch fary.
8. O pomoc pri upratovaní kostola dňa 26.4. v piatok po večernej sv. omši prosíme veriacich z ulice Družstevnej: č. 31. Brinckova, č.2. Britaňákova, Milaňákova, Ovcarčíkova, č.4. Malíkova, Slodičákova.
9. Skúšky detí pred 1. sv. prijímaním sa uskutočnia 6. a 7. mája. Bližšie informácie budú
zverejnené v najbližších týždňoch.
10. Dňa 2.5 /štvrtok/ o 18.30hod. budú prebiehať v priestoroch fary skúšky z tém, ktoré
boli odprednášané počas celej prípravy na sv. birmovania. Otázky nájdete na stránke www.rkfarnost.spisskabela.sk v birmovka 2012.
OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
František Ondruš, syn Františka a Márie r. Fľakovej, býv. v Levoči
a Kristina Hudačeková, dcéra Jána a Terézie r. Šelepovej, býv. v Sp. Belej.
Jozef Gužiak, syn Štefana a Márie r. Šimonovičovej, býv. v Sp. Belej
a Radoslava Ovčariková, dcéra Ivana a Evy r. Pavlákovej, býv. v Sp. Belej.
Pokračovanie z titulnej strany.
ukázať svedectvo o milosrdnom vzťahu živého Boha ku každému človeku a uskutočňovanie evanjeliových hodnôt v osobnom živote i
v živote spoločnosti.
Drahí bratia a sestry, milí naši dobrodinci,
pápež Benedikt XVI. Vám v posolstve odkazuje: „Trvalá a hlboká modlitba umožňuje
kresťanskej komunite rásť vo viere so stále sa
obnovujúcou istotou, že Boh nikdy neopustí
svoj ľud a že ho udržuje tým, že vzbudzuje
osobitné povolania na kňazstvo a na zasvätený život, ktoré majú byť pre svet znakmi nádeje.“ My sme vám všetkým vďační za vaše
modlitby, obety, za trpezlivé nesenie každodenných krížov choroby, ťažkostí, za tiché,
ale život obohacujúce príkladné plnenie
kresťanských povinností, jednoducho za
všetko, čo Boh, „ktorý vidí v skrytosti“ raz iste odmení. Rovnako ďakujeme i za všetku
materiálnu podporu dobrých diel a zveľadenie priestorov kňazského seminára.
V tomto čase sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spiš2

skom Podhradí pripravuje na kňazskú službu
7 diakonov a 43 bohoslovcov. Z nich pre
spišskú diecézu je 7 diakonov a 39 bohoslovcov, pre rožňavskú diecézu 4 bohoslovci.
Dňa 13. a 15. júna 2013 v spišskej katedrále
otec biskup vysvätí 7 bohoslovcov na diakonov a 7 diakonov na kňazov. Na základe povolania, ktorého sa dostalo od Pána našim
bratom, zaujmú ich miesto v novom akademickom roku od septembra 2013 niektorí
z prihlásených kandidátov, ktorých je pre nový akademický rok spolu 14. (Spiš 13 a Rožňava 1).
V Nedeľu Dobrého Pastiera dňa 21. apríla
2013 bude kňazský seminár otvorený pre
všetkých návštevníkov Spišskej Kapituly.
Svätá omša v katedrále sv. Martina bude
o 9.00 h, po nej bude program našich bohoslovcov a možnosť prezrieť si seminár.
Za všetkých predstavených, diakonov a bohoslovcov
Jozef Jarab,
rektor seminára
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

7.30 † František, Margita, Mária Birošíková
9.00 Marta Budzáková (50.nar.)
18.30 Ján Lešundák (70.nar)

Na úmysel kňaza

Na úmysel kňaza

Po

Za zdr. a pož. pre otca Anthonyho Saji

Ut

† Martin a Júlia Boharčík

St

16.00 † kňaz Michal Vitkovský
17.30 † Anton Budzák

Št

Zdr. a pož. v rod. Jozefa a Márie Bičuš

† Tomáš a Mária
Špakoví

† Alžbeta Stoklasová

Pi

6.30 za zdr. a pož. Margity Mazurekovej a rodiny
18.30 † Anna Hutníková (10.výr),
† Štefan Hutník

† Robert Gallik

† Michal, Stanislav a Mária
Šataloví

So

† Terézia, Jozef, František a Pavol

Ne

7.30 † Rudolf Šolc
9.00 † Anna, Mária a Ján
10.30 † kňaz Michal Vitkovský, † Ján
Vitkovský (25.výr)
18.30 † Miroslav a Andrej

† Alojz Venglik

† Jozef, Žofia, Valéria
a Jozef Pirožek

† Anna a Andrej Fedor

Na úmysel kňaza

Božie pož. pre Štefana k 50.nar.
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