Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy
Postavenie kňaza v spoločnosti
32. Vlastná identita kňaza, jeho spiritualita a služba je
podmieňovaná aj postavením kňaza v spoločnosti.
Jeho pozícia v minulých desaťročiach vyplývala z
pevne stanoveného poriadku v hodnotách, z úcty k
autorite a vzdelaniu, z určitých tradícií, jasnejšieho
rozlišovania dobra a zla a pod. Dnes v pohľade na
kňaza prevláda odlišný zorný uhol. Viac ho ovplyvňujú typické negatívne javy: individualizmus, liberalizmus, utilitarizmus, praktický materializmus, konzumné správanie, kultúrny i náboženský relativizmus
a niektoré sprievodné javy globalizácie. V našom
prostredí netreba prehliadnuť dedičstvo ideologického ateizmu, ktorý sa snažil vytlačiť náboženstvo na
perifériu spoločnosti a do súkromného života ľudí.
33. Najdôležitejším kritériom, podľa ktorého treba
definovať postavenie kňaza v spoločnosti,
je kňaz sám, jeho vlastná identita. Zmysluplnosť jeho
existencii dáva jeho viera a jeho prístup k svetu, na
ktorý kňaz hľadí v zornom uhle eschatologickej dynamiky. Kňaz má byť v spoločnosti Božím mužom,
teda má mať kňazského ducha, udalosti vo svete vidieť vo svetle evanjelia, rozpoznať v nich „znaky čias”
a byť schopný formulovať znaky nádeje.
34. Vo vzťahu k verejným veciam má byť kňaz múdry
a prezieravý, neviazať sa na žiadnu spoločenskú ani
politickú silu, ale byť otvorený voči všetkým a osobitne byť naklonený chudobným a trpiacim. Výrazným
prínosom k spoločnému dobru je jeho formácia veriacich ľudí, aby boli angažovaní vo verejných veciach
a preukazovali náležité čnosti vyplývajúce z katolíckej doktríny vo veciach viery a morálky.
35. Kňaz sa vo svojej spoločenskej orientácii riadi zásadou, že Cirkev nesplýva s politickým spoločenstvom, ale je symbolom a záštitou transcendentného
charakteru ľudskej osoby (porov. GS 76) a v otázkach týkajúcich sa spoločnosti či štátu sa riadi o.i. zásadami „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je
Božie, Bohu” (Mt 22, 21) a „Boha treba viac poslúchať, ako ľudí” (Sk 5, 29; porov. kán. 287 § 1–2; 289
§ 2 KKP).

Ťažkosti kňazského života
36 Najvýraznejšie ťažkosti v živote kňazov súvisia so
súčasnými trendmi vo svete: sekularizmom, individualizmom a konzumizmom.
37. Sekularizmus nesie rysy vytláčania náboženstva a
náboženského života na perifériu života spoločnosti.
V dôsledku toho prichádza kríza duchovného života,
ochabnutie viery, nádeje, lásky; vyčerpanie z prílišného aktivizmu a z oslabeného napojenia sa na Krista,
prameň života.
38. Individualizmus ničí spoločenstvo presbytéria i
Božieho ľudu a prináša neistotu a negatívne
vnímanie seba. Následkom je izolácia od spolubratov i od veriacich, pesimizmus, strata angažovanosti,
„apoštolát v sebaobrane”, šetrenie sa na ochranu svojho slabého ja, ktoré nechce podstupovať riziká. Nastupuje pokles horlivosti ako prechodná fáza a napokon rezignácia. Najčastejšie príčiny môžu byť: kríza
stredného veku, stereotyp, stagnácia, psychosomatická štruktúra osobnosti (slabšia tolerancia na záťaž,
choroba). Ak sa k individualizmu pripojí pýcha, tak
sa prejavuje negatívnym vnímaním druhých ľudí.
Ako východisko sa ukazuje potreba väčšej vzájomnej
spolupráce, spoločné aktivity v presbytériu.
39. Konzumizmus hodnotí všetky vzťahy kritériom
pragmatizmu. Dôsledkom je nezáujem aj mnohých
veriacich (čo u kňaza vyvoláva pocit nepotrebnosti).
U konzumisticky zmýšľajúceho kňaza sa rýchlo stráca zmysel pre Božie veci a prejavuje sa túžba po pohodlí, materiálnom nadbytku a iné.
40. Všetky uvedené ťažkosti sú pre kňaza nebezpečné, pretože ho môžu priviesť do určitých extrémnych
situácií, z ktorých môže byť sťažený návrat. Riešením
sú klasické prostriedky, ako sú duchovné cvičenia,
každodenné spytovanie svedomia, bratské spoločenstvo, hlbšie duchovné rozhovory so spovedníkom
alebo so starším spolubratom a iné. Praktickým návodom je aktívna a odriekavá služba lásky pre blížnych a ustavičné posväcovanie v každodennom slávení Eucharistie a radostnom plnení vlastného
poslania. Kňaz je povolaný k tomu, aby neustále kontemploval krásu a hĺbku tajomstva Kristovej lásky, a
tak sa permanentne stával zrelším v Kristovi a cez
Krista. Náležitou duchovnou hĺbkou a životom zo
Slova a sviatostí sa Cirkev stane Cirkvou svätých kňazov, čo milujú z hĺbky svojej duše, celým svojím bytím povolanie, ktoré prijali od Majstra.
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Pozvánka na Národný pochod za život
22. septembra 2013 sa bude v Košiciach konať prvý Národný pochod za život. Zvolávajú ho
katolícky biskupi Slovenska, aby tak reagovali na silnejúce prejavy kultúry smrti. Cieľom tohto úsilia je zjednotiť všetkých ľudí dobrej vôle, aby bolo v našej krajine zaistené základné právo na život
od počatia po prirodzenú smrť. Samotnému pochodu v nedeľu popoludní budú predchádzať početné sprievodné podujatia:
- pochodu bude na celom Slovensku predchádzať duchovná príprava vo forme 9-dňovej novény za nastolenie kultúry života. Zapojte sa do tejto modlitbovej reťaze aj vo vašej farnosti.
Sobota, 21. septembra 2013
– do Košíc sa začnú schádzať účastníci Národného pochodu za život z celého Slovenska. Nocľah (najmä pre mladých) bude zabezpečený v školách v centre Košíc. Jednotlivci aj skupiny, ktorí majú záujem
o ubytovanie, sa musia zaregistrovať na stránke Národného pochodu www.pochodzazivot.sk.
- od 10:00 prednášky, diskusie a workshopy na rozličné pro-life témy v centre Košíc.
- od 16:00 stretnutie v Infiniti aréne na Moyzesovej ul. (spoločenstvo Maranatha z PO + svedectvá mužov a žien); 18:00 pro-life ruženec košických farností; 19:00 otváracia sv. omša
Národného pochodu za život za účasti biskupov; 20:30 „Koncert pre nenarodených“
(Milenky band, Kerygma a ich hostia)
- od 22:00 celonočná adorácia pred Eucharistiou v Uršulínskom kostole.
Nedeľa, 22. september 2013
dopoludnia: príjazd ďalších účastníkov; sv. omše za život vo všetkých kostoloch; jednotliví katolícki biskupi budú celebrovať sv. omše v určených košických kostoloch spolu s miestnymi veriacimi
ako aj s pútnikmi z vlastnej diecézy; podobne by sa mohli zhromaždiť nekatolícki kresťania vo svojich chrámoch.
MIESTO 			ČAS 		CELEBRANT
katedrála sv. Alžbety 		
10:30 		
Mons. Bernard Bober
seminárny kostol sv. Antona 		
11:00 		
Mons. Stanislav Zvolenský
dominikánsky kostol 		
11:00 		
Mons. Tomáš Galis
uršulínsky kostol 			
11:30 		
Mons. Ján Orosch
premonštrátsky kostol 		
10:00 		
Mons. Jozef Haľko
kostol Krista Kráľa 			
10:00 		
Mons. Marián Bublinec
kostol Kráľovnej pokoja ( Juh)
9:00 		
Mons. Stanislav Stolárik
kostol sv. Gorazda (Terasa) 		
10:30 		
Mons. Viliam Judák
kostol sv. Koš. mučeníkov ( Jazero) 11:30 		
Mons. František Rábek
kostol Božieho milosrdenstva (KVP) 10:30 		
Mons. Andrej Imrich
kostol Sv. Rodiny (Furča) 		
11:00 		
Mons. Štefan Sečka
pokračovanie na 2. strane.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z krstu Mariusa Gabriela Kieslera 50€,
z pohrebu Jozefa Bátoryho 100€, z pohrebu Márie Bederkovej 50€. Pán Boh zaplať.
2. Vo štvrtok 29.08.2013 budú lektori v Krížovej Vsi čítať zo Svätého písma. Začiatok
o 16.00 hod.
3. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 30.8. t.j. v piatok po večernej sv. omši
prosíme veriacich z ul. Štefánikovej č.21. Vnenčákova, č.22. Pješčakova, č.22. Zastkova,
č.27. Budzákova, č.27. Mačutekova, č.30. Monkova.
4. Modlitbové stretnutie ružencového bratstva bude v nedeľu 1.9.2013 o 14:00 hod vo
farskom kostole a v kostole v Krížovej Vsi.
5. V septembri začneme prípravu na birmovku. Študenti 2. ročníka strednej školy
a starší sa môžu prihlásiť v pracovných dňoch v kancelárii farského úradu do
31.8.2013.

25.8.

PO

26.8.

UT

27.8.

ST

28.8.

ŠT

29.8.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa,
spomienka

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

PI

30.8.

Féria

Jozef Vaško, syn Jozefa a Anny r. Hadidomovej, býv. v Sp. Belej
a Zuzana Rezničáková, dcéra Jozefa a Anny r. Podolskej, býv. v Sp. Belej.

SO

31.8.

Féria
Večerná omša z nasl. nedele

Martin Kolumber, syn Vladimíra a Danky r. Siskovej, býv. v Poprade
a Jana Kuchtová, dcéra Martina a + Anny r. Sebešovej, býv. v Sp. Belej.

NE

1.9.

Peter Zibura, syn Jána a Mariany r. Hrobákovej, býv. v Sp. Belej
a Lýdia Suchanovská, dcéra Jána a Evy r. Rybovičovej, býv. v Sp. Belej.

Naša farnosť Sp. Belá sa tiež zapojí do tejto akcie. Autobus pôjde do Košíc na národný
pochod života zo Sp. Belej v nedeľu 22.9.2013 o 7.30hod od obchodného domu.
Cena za autobus pre dospelých 6€ a pre deti 3€. Prihlásiť sa môžete v sakristii vo farskom kostole v Sp. Belej do 8.9.2013. V ponuke sú na objednávku aj čiapky s logom
akcie za 3€, ktoré si môžete objednať pri registrácii v sákristii.
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Pokračovanie z titulnej strany.

PRÍPRAVNÝ TÍM NÁRODNÉHO POCHODU ZA ŽIVOT

Féria
Sv. Moniky,
spomienka
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka

+ adorácia K - kolónia R - sv. ruženec

Patrik Bednarčík, syn Dušana a Andrey r. Talárovej, býv. v Strážkach
a Lucia Dudová, dcéra Slavomíra a Heleny r. Hollujovej, býv. v Ľubici.
Ne

STRÁŽKY:

7.30 †Mária Vaverčáková 25.v. a †Ján
9.00 † Ján 10.výr a ost. z rod. Britaňák † Mária Chovaňáková
10.30 na úmysel kňaza
1.výr.
18.30 † Mária Chovaňáková 1.výr.

Po

† Helena, František, Ján (10.výr)

Ut

† Ján Pavličko

St

Pavol, Helena, Mária a ost. z rod.

Št

Ľudovít a Terézia (5.výr. sobáša)

Pi

† František a ost. z rod.

So

Pavol 35.nar.

Ne

7.30 † páter Štefan Horváth
9.00 zdravie a pož. Alžbety 70r.
10.30 † Jozef, Mária Bátory
18.30 Branislav a Mária Mačura 40výr.
sobáša

Peter Petrek, farár
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DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

NE

Obedňajšia prestávka – atrakcie pre deti na Hlavnej ul.
pri Urbanovej veži.
Od 12:30: moderovaný hudobný pro-life program na Hlavnej ul. – pri Soche Immakuláty: vystúpia rečníci z oblasti politiky, verejného života, lekárskej profesie, Cirkvi,
pro-life hnutia na Slovensku i v zahraničí a pod. Prebiehajúci program postupne zhromaždí účastníkov na jednom mieste.
O 14:30 oslavný pochod ulicami mesta

Spišská
Belá
7:30
9:00
10:30
18:30

LITURGICKÝ PREHĽAD

KRÍŽOVÁ VES:
Na úmysel kňaza

Božia pož. a zdravie pre
Máriu Žembovú k 88.nar.
† Ján, Anna a z rod.
Tomásovej
† Katarína a Štefan Tomčík
Zdravie a pož. pre
Zuzanu
† Martin Bušovský

Za zdravie a B. pož.
Andreja k 60. nar.

Božia pomoc a zdravie pre
Františka Mruga k 60. nar.
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