Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy
18. Čnosťou chudoby a obety sa kňazi stávajú
schopní „prijať chudobných a najslabších” a
„byť ochotní dosvedčovať chudobu svojím jednoduchým a prísnym životom” (OT 9; porov.
kán. 282 KKP). „Aj keď na rozdiel od rehoľníkov sa nemusia vzdať majetku úplne, predsa
nech sa snažia, aby dosiahli opravdivú a ochotnú slobodu Božích detí” (RFIS 50). Osobnostný, duchovný, odborný a pastoračný profil kňaza
19. Ľudská zrelosť kňaza je základným predpokladom skutočného úžitku jeho služby. Kňaz
nesmie byť prekážkou tým, čo sa chcú stretnúť
s Ježišom Kristom, Vykupiteľom človeka (porov. PDV 43). Treba pod tým rozumieť lásku k
pravde, čestnosť, úctu voči každej
osobe, zmysel pre spravodlivosť, vernosť danému slovu, pravý súcit, dôslednosť, ale najmä vyrovnanosť pri posudzovaní a v styku s ľuďmi.
Kňaz musí byť aj „človekom spoločenstva”, teda
ovládať schopnosť úctivo a prívetivo vychádzať
s ľuďmi, byť diskrétny, rozumný a veľkodušný,
pripravený pochopiť a odpustiť (porov. 1Tim 3,
1–5; Tít 1, 7–9; porov. PDV 43).
20. Duchovný profil kňaza má byť postavený na
pozvaní Krista „buďte dokonalí…” (Mt 5,48),
čo sa dá dosiahnuť horlivou kňazskou činnosťou detailne uvedenou v nariadeniach
a odporúčaniach k tejto téme.
21. Odborný (profesionálny) profil kňaza je v
dnešnej dobe mimoriadne významný. Veriaci
ako aj neveriaci ľudia od neho očakávajú pripravenosť pohotovo odpovedať na otázky o zmysle
života a formulovať dôvody pre nádej (porov.
1Pt 3,15). Intelektuálna stránka nemôže byť
nahradená „širokým srdcom” ani zastieraná frázami či uzavretosťou. Dobrý kňaz si ustavične
prehlbuje poznatky z filozofie, teológie a kultivuje všeobecný kultúrny rozhľad. Integrálnou
súčasťou jeho profesionality je schopnosť komunikovať.
22. Pastoračný profil kňaza sa zakladá na láske
kňaza k Bohu, k veriacim a horlivosti za

Božie veci. Spočíva v schopnosti zdravého
úsudku a v ovládaní pastoračných postupov,
ako aj zmyslu pre duchovné dobro. Bratské
spoločenstvo a kolegialita kňazov.
23. Kresťanská spiritualita je spiritualitou spoločenstva. Je to jeden z pilierov, na ktorom stojí
oprávnená potreba, aby si kňazi boli navzájom
oporou a vytvárali živé kňazské spoločenstvo i
kňazské priateľstvá. Kňaz spolu s inými kňazmi
v jednote s biskupom vytvárajú jediné diecézne
presbytérium. Je to duchovná a nadprirodzená
realita, ktorá má svoj prameň, pôvod i miesto
svojho zrodenia a rastu vo sviatosti kňazstva
(porov. PDV 74; PO 8).
24. Pre duchovný rast aj miestnej cirkvi je potrebné, aby kňazi v jednote s Kristom spoločne
uvažovali nad zjavenou Božou pravdou, spoločne sa aj modlili a spoločne pracovali. Ich jednota má byť svedectvom, z ktorého má svet možnosť objavovať, že Otec poslal Syna (porov. Jn
17, 23; PO 8).
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SV. JOZEF robotník

A

ko vieme, hlavný sviatok svätého Jozefa je 19. marca. Vtedy sa uctieva
sv. Jozef predovšetkým ako pestún Pána Ježiša a hlava Svätej rodiny. No tento vyvolený Boží muž sa uctieva aj ako patrón robotníkov, čo sa zdôraznilo v poslednom období
zavedením jeho liturgickej spomienky na deň
prvého mája. Z evanjelia vieme, že svätý Jozef
bol tesár (por. Mt 13,55). Preto si ho od nepamäti uctievali ako svojho patróna tí, čo pracovali s drevom, predovšetkým stolári a tesári.
V Ríme vzniklo v 16. storočí stolárske arcibiskupstvo zasvätené sv. Jozefovi. Začiatkom
17. storočia sa pripojila k tomuto bratstvu pod
patronátom sv. Jozefa aj tzv. Stolárska univerzita (Universitá dei Falegnami). Bola to korporácia rozličných úžitkových a umeleckých
remesiel, medzi ktorými prevládalo spracovanie dreva. Patrili tam tokári, rezbári, debnári,

sedlári, výrobcovia nábytku, hudobných nástrojov, kočov, člnov a iní.
Podobné remeselnícke bratstvá a združenia,
ktoré si uctievali sv. Jozefa ako svojho patróna,
vznikli v Španielsku, Francúzsku, Belgicku
a v ďalších krajinách.
Pápež Pius XII. rozšíril patronát sv. Jozefa na
všetkých pracujúcich a zasvätil mu (roku
1955) prvý máj, ktorý sa v mnohých krajinách
slávi ako sviatok robotníkov. Pokoncilová liturgická obnova zaradila tento deň do všeobecného liturgického kalendára ako liturgickú spomienku sv. Jozefa - robotníka.
Cirkev chce takto nielen prejaviť úctu celoživotnému povolaniu sv. Jozefa, ale chce vyzdvihnúť aj hodnotu práce a jej význam v prirodzenom i nadprirodzenom poriadku.
V tomto zmysle zaradila na tento deň medzi
liturgické čítania kňazských hodiniek (breviára) stať z koncilovej konštitúcie Gaudium et
spes, kde sa okrem iného hovorí:
"Človek, stvorený na boží obraz, dostal príkaz
podrobiť si zem so všetkým, čo v sebe zahrnuje, spravovať svet v spravodlivosti a svätosti
a zamerať seba samého na Boha, uznávajúc ho
za Stvoriteľa všetkých vecí, aby všetko bolo
podriadené človekovi, a tak sa velebilo Božie
meno všade na zemi.
To platí aj o bežných každodenných prácach.
Lebo mužovia a ženy, čo vyvíjajú svoju činnosť, aby zarobili na živobytie sebe a svojej rodine tak, že tým preukazujú primeranú službu
aj spoločnosti, môžu právom hľadieť na svoju
prácu ako na pokračovanie v diele Stvoriteľa,
užitočnú pomoc svojim bratom a ako na svoj
osobný príspevok k uskutočneniu Božieho
plánu v dejinách." (GS 34).
ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Na kostol v Spišskej Belej darovali: Bohu známy darca 50€, z pohrebu Vincenta Matiaša 25€.
Pán Boh zaplať.
2. Na kostol v Strážkach darovali: Bohu známy darca 50€, z pohrebu Zuzany Vojčíkovej 50€.
Pán Boh zaplať.
3. V zbierke na seminár sa vyzbieralo: v Spišskej Belej 784€, v Strážkach 55€,
v Krížovej Vsi 130€. Pán Boh zaplať.
4. Nácvik detí pred 1. sv. prijímaním sa uskutoční v nedeľu (dnes) 28.4. vo farskom kostole o 15:00. Účasť všetkých detí je povinná.
5. Od 1. mája budú májové pobožnosti cez týždeň pol hodiny pred sv. omšou, v nedeľu
o 14.00hod vo všetkých kostoloch. Prosíme všetkých lektorov, aby sa zapojili aktívne do
vedenie modlitby pri májových pobožnostiach.
6. Chorých navštívime v stredu 1.5. Pán kaplán Michal navštívi svojich chorých v piatok.
7. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme každý deň pred sv. omšou, a okrem
toho vo štvrtok od 15.30 – 16.45 hod a v piatok od 15.30 – 16.45 hod. V Krížovej Vsi v stredu
od 16.45 hod.
8. Dňa 2.5.2013 /štvrtok/ o 18.30hod. budú prebiehať v priestoroch fary skúšky z tém,
ktoré boli prednášané počas celej prípravy na sv. birmovania. Otázky nájdete na stránke
www.rkfarnost.spisskabela.sk v birmovka 2012.
9. O pomoc pri upratovaní kostola dňa 3.5. v piatok po večernej sv. omši prosíme veriacich
z ulice Družstevnej: č.6. Hudačekova, Oksošova, č.8. Hovaňákova, Kozákova ml., Mačurova,
č.10. Bučekova.
10. Modlitbové stretnutie ružencového bratstva bude v nedeľu 5.5.2013 o 14.00 hod.
vo farskom kostole.
11. Skúšky detí pred 1. sv. prijímaním sa uskutočnia 6. a 7. mája.

LITURGICKÝ PREHĽAD
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Tomáš Žemba, syn Františka a Valérie, rod. Kurucovej, býv. v Ľubici
a Zuzana Neupauerová, dcéra Miroslava a Daniely, rod. Rothovej, býv. v Sp. Belej.
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.

KONCERT SKUPINY
SMAJLY.

Pozývame Vás na krátky koncert.
KEDY:
V piatok 3.5.2013
večer pri sv. omši aj po nej.
KDE:
Kostol v Spišskej Belej
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PANORÁMA KOSTOLA
Dávame vám do pozornosti panoramatický zaber interieru farskeho
kostola v Spišskej Belej, ktorú najdete na farskej stránke
www.rkfarnost.spisskabela.sk
postupne budeme pridavat aj
ďalšie kostoly našej farnosti.

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,
patrónky Európy, sviatok
Féria
Sv. Jozefa, robotníka,
ľub. spomienka
Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov,
sviatok
Féria
Večerná omša z nasl. nedele

K - Kolónia

Strážky

Krížová
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18:30
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7:00 K
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ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10.30 HOD SVÄTOFLORIÁNSKA SLÁVNOSŤ
+ adorácia

7:30 F

9:00

10:30
16:30K

R - sv. ruženec F - Fatimská pobožnosť

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

OHLÁŠKY: SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Marek Šenkárik, syn Jozefa a Kataríny, rod. Drzewieckej, býv. v Kežmarku
a Dana Svitanová, dcéra Petra a Dany, rod. Krempaskej, býv. v Sp. Belej.

5.5.

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Spišská
Belá

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

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

Na úmysel kňaza

Božie pož. pre Štefana k 50.nar.

Po

Za zdr. a pož. v rod. Damiána a Anny

Ut

Zdravie a B.p. v rod. a poďakovanie
za 75r. Anny Rezničákovej

St

6.30 † Albína, Emil, Stanislav Kubal

Št

† Ružena Tomaľová (1.výr)

Za zdr. a B. pož. Viery,
Evy a dobrodincov

† Paulína, Ondrej, Alojz
Krempaský

Pi

6.30 † o. bisk. František Tondra 1.výr.

† Peter, Ružena

† o. bisk. František Tondra
1.výr.

So

Anna Štefaňáková (101 rokov) zdr.B.p.

Ne

† Jakub,Helena, Zuzana,
František

Margita Vinclerová 65.nar.

7.30 † Ondrej Škuta (10.výr)
9.00 Marek a Patrícia poďak. 5r. manž.. František 50. nar., Ján
18.30 † Vladimír Mayer (1.výr)

B. pomoc a ochrana pre
hasičov
† Edita Mrugová 1.výr.
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