Zomrela najstaršia farníčka našej farnosti
Anna Štefaniaková.
Dňa 31. mája 2013 v ranných hodinách si Pán povolal
k sebe vo veku 101 rokov našu farníčku Annu Štefaniakovú. Narodila sa 4. mája 1912 vo Vojňanoch. Mala ešte troch súrodencov a vyrastali ako siroty. Vychovávala a starala sa o nich teta. Vydala sa do Spišskej
Belej v roku 1940, kde žila dodnes. S manželom
Jánom vychovala štyri deti. Po 67 rokoch manželstva
v roku 2007 jej manžel zomrel, aj tým dala príklad vytrvalej lásky a vernosti všetkým manželstvám dnešnej
doby, v ktorej sa pojem ako láska, vernosť a obeta vytrácajú. Celý jej život bol poznačený starosťou o rodinu, vierou v Boha a kresťanskou výchovou svojich detí. Vždy bola vzorom svojim deťom a vnúčatám. Mala
6 vnúčat a 8 pravnúčat. V posledných rokoch jej choroba nedovolila navštevovať spoločné bohoslužby, ale
aj naďalej príjmala Eucharistiu a bola tak v spojení
s Cirkvou. Tak ako žila, tak aj zomrela - zmierená s Bohom a odovzdaná do jeho vôle.
Aká modlitba, taký život. Aký život, taká smrť.
Aká smrť taká večnosť.
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V mnohých kultúrach symbolizuje srdce živé centrum osoby, miesto, kde komplexne splývajú
myšlienkové, citové a existenčné prejavy človeka.
Pretože kresťanstvo ako také nepredstavuje iba doktrínu, ale je skutočným stretnutím s Ježišom Kristom, Srdce Ježišovo v ňom symbolizuje prameň našej viery, z ktorého vytryskujú city, pôsobenie,
kríž. Ježišova láska nie je iba symbolická ani odlúčená, ale vrelá, nežná. Ježišovo Srdce skutočne
zažilo pocity radosti, obdivu, priateľstva, bolesti, trpkosti, najmä však milosrdenstva.

PRISLÚBENIA BOŽSKÉHO SRDCA

"Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo a často opakovať
najmä v tomto mesiaci júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba dôverujem" (Ján Pavol II.).
Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
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ÚCTA JEŽIŠOVHO BOŽSKÉHO SRDCA

Pán Ježiš cez svätú Margitu Mária Alacoque dáva prísľuby tým, ktorý zbožne uctievajú Jeho Srdce:
Citelia Božského Srdca obsiahnu:
1. Všetky milosti potrebné ich stavu;
2. pokoj v rodinách;
3. potechu vo všetkých protivenstvách;
4. ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti;
5. požehnanie na všetky podujatia;
6. žriedlo a nekonečné more milosrdenstva v Božskom srdci pre hriešnikov;
7. horlivosť vlažným dušiam;
8. horlivým dušiam pokrok v dokonalosti;
9. požehnanie domom, v ktorých uctievajú obraz Božského Srdca;
10. kňazom veľké milosti pri práci na spáse duší;
11. tým, čo rozširujú pobožnosť Božského Srdca, istotu, že budú zapísaní v samom Srdci
Ježišovom.
12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť
deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej
milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v
hodinu smrti.

Cezročné obdobie

P

rvé formy uctievania Božského Srdca sa zrodili v XII. storočí, okolo rádov benediktínskeho (najmä medzi žiakmi svätého Bernarda) a františkánskeho, (hlavne z pričinenia svätého
Bonaventúru). V šestnástom storočí jezuiti priniesli toto uctievanie do misií. Bolo to však najmä
prostredníctvom sv. Margity maria Alacoque
(1648 - 1690), ktorá mala osobitné zjavenia od Pána, takže jej pričinením sa tento kult široko rozšíril: V júni roku 1675 sa jej zjavil Ježiš, ukázal jej
svoje srdce so slovami: „Pozri sa na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré nevynechalo nič, vyčerpalo sa a zničilo, aby tým dosvedčilo svoju
lásku. Dostávam však miesto uznania iba nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, pohŕdanie, tak sa správajú ku mne v tejto sviatosti

lásky. Viac má trápi najmä to, že sa tak správajú
i osoby, ktoré sa mi zasvätili. Preto ťa žiadam,
aby sa zasvätil prvý piatok po oktáve Najsvätejšej sviatosti a stal sa zvláštnym sviatkom na počesť môjho Srdca, aby sa zmierujúcim sv. prijímaním podala náhrada za všetky urážky,
ktorých sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.“
Toto uctievanie malo prvé oficiálne limitované
uznanie Cirkv i v r. 1765 pápežom
Klementom XIII., ale kult sa rozšíril do celej
Cirkvi až za pápeža Pia IX. Medzi najvýznamnejšie učiteľské dokumenty patrí encyklika
Haurietis aquas (Pius XII., 1956). Je to kompletný dokument doktríny týkajúcej sa kultu
Božského Srdca. Táto encyklika ho definitívne
zbavuje polemických pozostatkov jansenistov
zo šestnásteho storočia, ktorí z doktrinálnych
dôvodov odmietali kult Božského Srdca, lebo
ho považovali za príliš ľudskú stránku Ježiša.
Podľa encykliky príjemcom kultu Božského
Srdca je sám Ježiš. Jeho Srdce je prirodzeným
symbolom jeho lásky a celého citového života,
t. j. jeho lásky k Otcovi a k ľuďom.
Dnes úcta k Božskému Srdcu, tak ako mnohé
iné praktiky ľudovej zbožnosti, je na ústupe.
Je to snáď zapríčinené citovým prejavom príliš
poznačeným duchom pokánia. Na druhej strane Božské Srdce nás posmeľuje priblížiť sa k
Božiemu milosrdenstvu v akejkoľvek životnej situácii. Predovšetkým nám môže pomôcť
opäť získať osobnú tvár Boha, modlitbu ako
dialóg, zrelý vzťah k nemu, ktorý prevyšuje
obraz viery, ako súhrn morálnych noriem ktopokračovanie na druhej strane.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Na kostol v Spišskej Belej darovali: novomanželia Halčinovci 50€. Pán Boh zaplať.
2. Na kostol v Strážkach darovali: z 1. sv. prijímania 50€, Bohu známa rodina 50€. Pán Boh zaplať.
3. Modlitbové stretnutie členov ružencového bratstva bude v nedeľu 2.6.2013 o 14:00hod.
v Spišskej Belej vo farskom kostole.
4. V nedeľu 2.6.2013 bude modlitbové stretnutie ružencového bratstva v Krížovej Vsi – budú
sa meniť ružencové lístky.
5. Chorých navštívime: p. kaplán Karol v stredu 5.6. a p. farár s p. kaplánom Michalom v piatok 7.6.2013.
6. 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.
7. Oznamy pre birmovancov: Sviatosť zmierenia pred birmovkou budeme vysluhovať viacerí kňazi 7.6.2013 po skončení večernej sv. omše od 19.30 hod. Generálny nácvik s odovzdávaním birmovných lístkov bude v sobotu 8.9.2013 ráno o 8.30hod.
8. O pomoc pri upratovaní a výzdobe interiéru a exteriéru kostola dňa 8.6. t.j. v sobotu
po nácviku prosíme birmovancov.
OHLÁŠKY: SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Jozef Budzák, syn Jozefa a Márie r. Mačičákovej, býv. v Sp. Belej
a Eva Krišková, dcéra Dušana a Evy r. Hanzelyovej, býv. v Sp. Belej.
Daniel Rušin, syn Michala a Alžbety r. Kurucovej, býv. vo Vlkovciach
a Daniela Hudačková, dcéra Ondreja a Aleny r. Lukačkovej, býv. v Sp. Belej.

LITURGICKÝ PREHĽAD
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Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov,
spomienka

18:30
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Féria

18:30
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5.6.

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

6:30
17:30
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6.6.

Féria

PI

7.6.

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
slávnosť

8.6.

Nepoškvrneného srdca Panny Márie, spomienka
Večerná omša z nasl. nedele

SO

Peter Geletka, syn Františka a Anny r. Sopkovej, býv. v Kr. Vsi
a Marianna Svetová, dcéra Jána a Marty r. Horváthovej, býv. v Košických Olšanoch.

Hodinová eucharistická adorácia v nedeľu 2. júna 2013

Na základe listu Pápežskej rady pre novú
evanjelizáciu týmto oznamujeme, že kalendár
hlavných podujatí v Roku viery, schválený Benediktom XVI. zahŕňa aj nedeľu, 2. júna
2013. V tento deň o 17.00 bude Svätý Otec
František predsedať hodinovej eucharistickej
adorácii v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Univerzálny dosah tohto momentu má byť znakom duchovného zjednotenia. Z tohto dôvodu boli všetci biskupi vyzvaní, aby sa
duchovne spojili so Svätým Otcom prostredníctvom hodinovej eucharistickej adorácie
slávenej vo svojich katedrálnych chrámoch,
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Pokračovanie z titulnej strany.
ré, sa majú rešpektovať a modlitbu, ako súhrn
formúl, ktoré treba odriekať.
Mnohí kresťania zostávajú dezorientovaní voči
riziku súčasného náboženského synkretizmu,
ktorý kladie na rovnakú rovinu rôzne náboženstvá, vzájomne ich zmiešava, vytvárajúc obraz
boha "rovnakého" pre všetkých, boha všeobecného a neosobného. Ľahko sa stáva, že
prvé prikázanie (miluj Boha z celého srdca)
nežijú, lebo je ťažké milovať niekoho, koho
osobne nepoznáme, alebo s ním nemáme skúsenosť. Orientujú sa teda na druhé prikázanie

a to súbežne s tou, ktorá bude prebiehať vo
Vatikánskej bazilike.
Spišská diecéza sa zapojila do tejto aktivity
a v nedeľu 2. júna 2013 od 17.00 do
18.00 sa bude konať v Katedrále sv. Martina v
Spišskej Kapitule eucharistická adorácia.
Spojení so svojimi biskupmi Štefanom
a Andrejom a s Petrovým nástupcom Františkom sa zjednotíme v modlitbe pri adorácii
Ježiša prítomného v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Krížovej Vsi a v Strážkach od

14.00 – 15.00 hod a vo farskom kostole
v Sp. Belej od 17.30 – 18.30 hod.

(miluj blížneho), ktoré často namiesto každodennej lásky, sa vysvetľuje ako neľahký cirkevný aktivizmus. Kult Božského Srdca nám pom á h a u s p o r i a d a ť n a š e a k t i v i t y,
pripomínajúc, že jedine Boh nám môže pomôcť žiť a opravdivo milovať nášho blížneho, ktorý nie je vždy ten najvľúdnejší. Dôvernosť, ktorá sa rodí z modlitby, nám
pripomína, že naše skutky sú síce dôležité, ale
to, čo nás spasí, je Božia láska, jedine Božia láska k nám.
spracoval Jaro
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

7.30 † Júlia
9.00 za živých členov III.rádu sv. Františka

Na úmysel kňaza

Na úmysel kňaza

Po

† Anna Štefaniaková

Ut

† Ladislav a ost. z rod. Fudaly

St

17.30 zdravie a B.p. Anna Krempaská

Št

18.30 † Mária Pješčáková (1.výr)
† Jozef

† Michal, Helena
Kornajčík

† Alžbeta a Emil Gardoň

Pi

6.30 † Júlia, Jozef
18.30 zdravie a pož. v rod. Štefaniakovej

† Alžbeta Fidríková
1.výr

† Anna a Emil

So

† Pavol Štefaniak

Ne

7.30 B.p. pre Margitu a rod., † Viktor
9.00 Peter a Oľga (5.výr.sobáša)
10.30 za veriacich
18.30 † František Holuj (10.výr)

Božie požehnanie pre
Helenu k 65.nar. a deti
s rodinami
† František Modla
† Mária a Ján Šoltés

† Mária, Michal a Emil Fedor
† Ján Fidrik 10. výr.

† Jozef Kredatus
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