Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy

56. Rozličné generácie kňazov sú prínosom, veriaci si nájdu viac prístup ku kňazovi v rovnakej
generácii. Rozhodujúca je však viac duchovná
zrelosť, ako vek. V diecéze nebadať pohŕdanie
kňazmi kvôli ich veku. Isté uprednostňovanie
mladých je prirodzené, ale nemožno to kvalifikovať ako pohŕdanie staršími.
57. Modlitby za kňazov sú vo farnostiach pravidelné. Veriaci sa pomerne málo zastanú kňazov,
keď je na ich adresu vznášaná kritika. Inou oblasťou je otázka spoločného účinkovania viacerých kňazov v jednej farnosti: prejavuje sa pomerne slabá úroveň tímovej spolupráce, žiaduca
je spoločná domácnosť vo fare aspoň v minimálnej miere.
58. Reči o kňazoch sú medzi veriacimi aj neveriacimi časté. Kňazský život je stredobodom pozornosti ľudí aj médií. Citliví sú najmä na otázky
peňazí a nakladania s nimi. Veriaci dokážu chyby kňazov tolerovať či odpustiť, ak si ich kňaz
prizná.
59. Kňazi v regiónoch: Oravský región vníma
kňaza pomerne ideálne, jeho prestíž v spoločnosti je výrazná. Veriaci sú ochotní spolupracovať s kňazom, veľmi ich však raní, ak kňaz nezodpovedá ich úprimnej predstave. V Liptove
vnímajú kňaza skôr v jeho kňazských funkciách
a výkonoch: ako duchovného otca, ako predsedajúceho na liturgii… Veriaci sú menej aktívni,
skôr očakávajú od kňaza stimul k aktivite. Spolupráca veriacich sa sústreďuje najmä na liturgické
slávenia. Na Spiši sa najdlhšie udržal systém kurátorov, teda určitý systém spoluriadenia farností. V našej verejnosti sa pomerne často hovorí o
chybách kňazov. Vzťah ku kňazovi sa odvíja na
základe jeho ľudských vlastností. Vo všetkých
regiónoch veriaci navrhujú modlitby za kňazov
a chcú sa s nimi stretávať aj pri neformálnych
príležitostiach (rozhovory, prednášky, „deň
otvorených dverí”, aktivity mimo sakrálnych
priestorov a činností…).
60. Emeritní a chorí kňazi: Veriaci si uvedomujú, že po odchode kňaza do dôchodku sa treba
oňho postarať, najmä ak kňaz zostáva vo farnosti. Ľudia sa snažia udržiavať kontakty s emeritnými kňazmi.
61. Zosnulí kňazi: Hroby zosnulých kňazov sú
udržiavané. Ich život a služba sú však málo po-

pularizované (články o ich živote v časopisoch a
na nástenkách, výročia…), sväté omše za zosnulých kňazov sú len v niektorých farnostiach.
Trendy v živote a účinkovaní kňazov
62. Vo všeobecnosti či väčšine prípadov vnímajú ľudia kňaza a biskupa ako dobrého pastiera
duší. Takáto predstava prevláda u starších veriacich a na dedinách. U mladších veriacich a v
mestách je tento postoj slabší. K pozitívnym
trendom možno zaradiť väčšiu schopnosť komunikácie mladých kňazov s veriacimi a ich odvahu používať nové pastoračné metódy. 63. Negatívnych trendov je pomerne veľa. Nastala
príliš veľká izolácia kňazov od veriacich a príliš
veľká vzdialenosť služobného a súkromného života kňazov. Veľkým problémom sa stal pokles
horlivosti v duchovnom živote kňazov, čo sa
prenáša aj na ich pastoračné pôsobenie. Negatívne postoje vyvolávajú luxusné prvky v kňazskom živote, ako je luxusné auto, najmodernejšie zariadenie vo fare a pod.
64. S negatívnymi trendmi sú spojené mnohé
riziká. Individualizmus kňazov prináša ich izoláciu, pritom trpí duchovné dobro veriacich. Kňazi sa menej navštevujú; je to všeobecný trend
doby a je nebezpečný, lebo to môže viesť k hľadaniu náhradných riešení.
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MESIAC OKTÓBER JE ZASVÄTENÝ MODLITBE
POSVÄTNÉHO RUŽENCA

V

äčšina katolíkov sa modlí ruženec. Patrí
k prastarým spôsobom modlitby, ktoré
nájdeme už v najranejších kresťanských
dobách. Ruženec sa v jednotlivých krajinách
vyvíjal rôznym spôsobom a rôznou rýchlosťou.
Vplyv na to mali buď horliví ctitelia Panny Márie z radov biskupov, kňazov, laikov, ako aj rehoľníci v kláštoroch. V takomto prostredí sa
zvyčajne rýchlejšie dostávala do povedomia ľudu mariánska úcta, ktorá bola spojená s jej pobožnosťami a tiež aj s modlitbou ruženca.
Začiatkom druhého tisícročia vzrástla zbožnosť
voči Panne Márii a vzniká modlitba
Zdravas´ Mária, ktorá sa stáva veľmi rozšírenou
a obľúbenou. Postupne bola pripojená k tejto
modlitbovej tradícii. Tradícia pripisuje sv. Do-

minikovi (1170-1221), zakladateľovi rádu dominikánov legendu, ktorá hovorí, že Panna Mária sa zjavila Dominikovi vo sne. Dala mu reťaz
s guľôčkami, na ktorej sa mala recitovať modlitba ruženca a povedala mu, že modlitba a meditácia porazí bludy a utrpenie. Dominik Pruský,
kolínsky kartuzián v rokoch 1410 - 1439, predkladá veriacim Mariánsky žaltár (žaltár – pôvodne kniha žalmov), kde sa nachádzalo päťdesiat Zdravasov prepojených na úryvky z
evanjelia. Dominikán Alan de la Roche (1428
– 1475) v roku 1470, po nadprirodzenom
vnuknutí založil v Douai vo Francúzsku prvé
Ružencové bratstvo. Dosiahol stopäťdesiat
Zdravasov, pretože hovoril, že päťdesiat je málo.
Rozdelil ich do troch skupín: tajomstvá vtelenia, tajomstvá Kristovho utrpenia a smrti i
tajomstvá oslávenia Krista a Márie. Dominikán Alberto de Castello v roku 1521 zjednodušil ruženec, vybral 15 úryvkov z evanjelia na
meditáciu. V druhej polovice 15. storočia kartuzián Kalkar rozdelil ružence na Otče náš a desať Zdravasov. V roku 1576 bol zverejnený prvý
formulár votívnej svätej omše k Ružencovej
Panne Márii. Približne okolo roku 1600 boli do
ruženca vložené tri vzývania: viera, nádej a láska, symbolizované troma Zdravasmi. Pápež
Pius V. (1566 - 1572, dominikán), nazývaný aj
prvý pápež ruženca, uzákonil 17. septembra
1569 bulou Consueverunt romani pontifices
upravenú konečnú tradičnú formu ruženca a
uviedol ho do celej Cirkvi. Za zlaté obdobie
svätého ruženca sa považuje práve toto obdobie. Táto bula ustanovila sviatok Ružencovej
Panny Márie. Prvý formulár votívnej sv. omše k
RužencovejPanne Márii bol zverejnený v roku1576. Ružence prechádzal ďalej menšími
zmenami, ale už mal podobu dneška. Od roku
1716 slávi celý katolícky svet 7. október ako
pokračovanie na strane 2.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Kr. Vsi: z krstu Niny Kuckovej 30€ Pán Boh zaplať.
2. Katolícka Jednota Slovenska v Spišskej Belej Vás pozýva na priateľský futbalový zápas
"Old boys Mesta Spišská Belá a kňazi Spišskej diecézy", ktorý sa uskutoční
6.10.2013 o 17:00h. na futbalovom ihrisku v Spišskej Belej.
3. V pondelok 7.10.2013 večer po sv. omši o 19.15hod pozývame všetkých lektorov na ďalšie formačné stretnutie do kancelárie farského úradu.
4. V stredu 9.10.2013 pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na sv. omšu o 17.30hod
a na stretnutie hneď po sv. omši.
5. Oznam pre birmovancov: ďalšie stretnutie bude v stredu 9.10.2013 so začiatkom o 18.30
hod. v priestoroch farského úradu v Spišskej Belej.
6. Vo štvrtok 10.10.2013 budú lektori v Kr. Vsi čítať zo Svätého písma. Čítanie začne po
vyložení sv. Oltárnej o 15.45 hod.
7. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 11.10.2013 t.j. v piatok po večernej sv.
omši prosíme veriacich z ul. Krátkej: Podracká č.15., Neupaverová č.16., Bekešová č.17., Grivalská č.18., Stoklasová č.19., Zoričáková č.20.
8. Pozývame všetkých mužov na regionálne stretnutie mužov, ktoré sa uskutoční v Ľubici v
nedeľu 13.októbra. Stretnutie začína sv. omšou o 10:00. Zraz účastníkov bude pred farou
v Sp. Belej o 9:15. Srdečne pozývame aj tých, ktorí sa ešte doteraz na takomto stretnutí nezúčastnili. Z organizačných dôvodov prosíme účasť vopred nahlásiť p.Antonovi Lojekovi.
9. Pozývame Vás na chvály do pastoračného centra v kolónii v Kr. Vsi v nedeľu 13.10.2013 o 16.30 hod.
10. Októbrové ružencové pobožnosti budú 45 minút pred sv. omšou, v nedeľu o 14.00 hod.
Budú ich viesť jednotlivé ruže ružencového bratstva. V Krížovej Vsi rovnako vždy 45 minút pred
sv. omšou, keď nebude sv. omša (v utorok) tak o 17.30 hod a v nedeľu o 14.00. Úplné odpustky
môžu získať tí, čo sa modlia sv. ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí päť desiatkov,
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba
vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
11. Počas mesiaca Október bude pre deti prebiehať Októbrová aktivita. Deti, ktoré sa zúčastnia Októbrovej pobožnosti, získajú nálepku, ktorú si vlepia do herného plánu. Budeme vytvárať ružencový plagát. Tie deti, ktoré získajú najviac nálepiek budú odmenené a vytvoria si
krásny farebný ružencový plagát.
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OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Kamil Svitana, syn † Petra a † Dariny r. Grivalskej, býv. v Sp. Belej
a Katarína Britaňáková, dcéra Jána a Jaroslavy r. Košickej, býv. v Sp.Belej
pokračovanie z titulnej strany
sviatok Ružencovej Panny Márie a október vote už od mladosti. Jemu som zveril množako mesiac posvätného ruženca. Vykonané stvo starostí, v ňom som vždy našiel posilu...
boli ešte dve úpravy a to v roku 1917, kedy sa Ruženec je moja najobľúbenejšia modlitba. Je
zjavila Panna Mária vo Fatime a na záver de- to nádherná modlitba! Nádherná vo svojej
siatka bola pridaná modlitba: „ Ó Ježišu, odpusť jednoduchosti a hĺbke. ... Dá sa povedať, že runám naše hriechy...“ a ďalšia zmena, keď pápež ženec je istým spôsobom modlitbovým koJán Pavol II. pridal ruženec svetla. Pri modlit- mentárom poslednej kapitoly konštitúcie
be posvätného ruženca rozmýšľame o živote, Druhého vatikánskeho koncilu Lumen genutrpení, smrti a vzkriesení Ježiša Krista
tium, teda kapitoly, ktorá uvažuje o obdivua zároveň sa snažíme aplikovať na svoj život. hodnej prítomnosti Matky Božej v tajomstve
Touto modlitbou sa učíme na jednej strane tr- Krista a Cirkvi. Na pozadí slov modlitby Zdrapezlivosti, pokore, rastie v nás láska k Ježišovi vas Mária sa pred očami duše objavujú základKristovi i k blížnemu a na druhej strane nená- né udalosti života Ježiša Krista. Tak jednoduvisť voči hriechu.
chá modlitba ruženca bije pulzom ľudského
Blahoslavený pápež Ján Pavol II: „Ja sám som života ... Chcem vzdať vďaky Pánovi slovami
využil každú príležitosť, aby som vyzýval k jeho najsvätejšej matky. Pod jej ochranu som
častému modleniu sa ruženca. Táto modlitba zveril svoju pápežskú službu: Totus tuus.“
mala dôležité miesto v mojom duchovnom žispracoval Jaro
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

7.30 Katarína zdr. a B. pož.. k 70. nar.
9.00 František Bekeš 60. nar.
18.30 za pútnikov z Mar. hory

† Štefan, Michal
a Zuzana

Za živých členov
ružencového bratstva

Po

Jarmila 45.nar.

Ut

† Mária, Vierka, Ján

St

6.30 † Katarína, Ján, Justín
17.30 †z rod.Pavlicovej,Kačmarčikovej

Št

† Dušan (5.výr.), †Vincent, Elena

† Jozef, Margita
Dvorožňák

† Dávid

Pi

6.30 † Ján,Jozef a ost. † z rod.
18.30 zdr. a B.p. Gabriela

† Robert Gallik

† Mária Vengliková

So

† Vojtech, Mária Žmijovský

Ne

7.30 † Alžbeta Frindtová.
9.00 † Anna Mlynarčíková 1.v., Emil
18.30 † Kristínka Fodorová

† Mária, Michal a Mária
Lorenčík
† z rod. Budzákovej
† Jozef Nalepka

† Mária, Ján a Štefan
Na úmysel kňaza

B. pož. pre kňaza Patrika
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