Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy
§ 4 Je dôležité, aby kňaz mal „správny názor na
vzťahy medzi politickým spoločenstvom a
Cirkvou” a robil „jasný rozdiel medzi tým, čo
jednotliví alebo organizovaní veriaci podnikajú
vo svojom mene ako občania… a čo konajú v
mene Cirkvi” (GS 76). On sám ako občan je vo
svedomí viazaný vždy a všade zastávať katolícku
náuku (porov. 1. DS 196, 1).
§ 5 Diakoni a kňazi sa majú úplne zdržiavať všetkého, čo nie je slušné na ich stav. Podobne sa
majú vyhýbať tomu, čo hoci nie je neslušné,
predsa je cudzie klerickému stavu (porov. kán.
285 § 1–2 KKP). Do toho zákazu treba započítať aj poľovníctvo, čiže vlastnenie poľovníckej
strelnej zbrane a streľbu na zver. Môžu sa zúčastniť poľovačky, ale bez zbrane. Klerik nemôže
vlastniť ani osobnú strelnú zbraň (porov. Rozhodnutie KBS z 28. 1. 2004).
§ 6 Diakoni a kňazi nesmú prevziať verejné úrady spojené s výkonom občianskej moci. Bez povolenia svojho ordinára nesmú spravovať majetky patriace laikom, pri ktorých treba skladať
účty. Podobne bez povolenia svojho ordinára
nesmú ručiť ani vlastným majetkom, alebo podpisovať zmenky spojené s finančným záväzkom
(porov. kán. 285 § 3–4 KKP).
Odporúčania
§ 7 Nech každý kňaz v modlitbách často ďakuje
Bohu za svoje kňazstvo, nech sa modlí za nové
povolania aj v jemu zverenej farnosti a nech si
uvedomuje, že i jeho príklad predstavuje prirodzenú podmienku, na základe ktorej sa iní môžu
rozhodnúť nasledovať to povolanie, ktoré im
udeľuje Boh.
§ 8 Aby kňazi mohli dôsledne prežívať svoju
charizmu, nech pestujú intenzívne a osobné
priateľstvo s Pánom. Nech uprednostňujú zdieľanie bratských skúseností a priateľstva v rámci
presbytéria a v kresťanskom spoločenstve. Nech
premáhajú nástrahy izolácie, vedia primerane
oddychovať, deliť sa o pastoračné ťažkosti, bratsky sa napomínať.

§ 9 Nech sa každý kňaz inšpiruje životom svätých kňazov, nech pestuje osvedčené formy askézy, nech sa snaží nadobudnúť pastoračnú horlivosť, tvorivosť a zmysel pre konkrétnu pomoc
a službu veriacim.
§ 10 Nech sa každý kňaz chráni hyperaktivity,
ale aj každej pasivity v kňazskom živote a každého ohrozenia svojho povolania, ktoré môže zredukovať jeho službu na čisto administratívnu,
sociálnu alebo inú účelovú činnosť.
§ 11 Verné a neúnavné plnenie pastoračnej služby alebo jemu zverenej úlohy nech je cestou
osobného kňazského posväcovania.
§ 12 Kňazovi ako zástupcovi Cirkvi je vždy a
všade dovolené „vyniesť mravný úsudok aj o veciach týkajúcich sa politického poriadku, keď si
to vyžadujú základné práva človeka alebo spása
duší” a použiť pritom „všetky a výlučne tie prostriedky, ktoré sú v zhode s evanjeliom a zodpovedajú dobru všetkých podľa rozličných časových okolností a pomerov” (GS 76).
§ 13 Nech kňazi majú možnosť zúčastňovať sa
zahraničných stáží so zámerom získať nové pastoračné skúsenosti pre službu diecéze.
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Sviatok všetkých svätých
a Pamiatka zosnulých

Krista, samotnému Kristovi i Kristovej
Cirkvi, ale každý aj nejakým iným, svojským, originálnym spôsobom.
A aj v dnešnej dobe sa rozširuje tento počet
svätých. Ak by sme zalistovali v dejinách
Cirkvi, tak nájdeme známe i menej známe
osobnosti. Niektoré sú zaradené do liturgického kalendára celej Cirkvi a v rámci celého liturgického roka si na nich spomíname počas slávenia sv. omší. Niektoré sú
zaradené len do miestnych liturgických kalendárov, čo znamená, že všetky uvedené
formy slávenia sú len napr. v cirkvi jedného
národa, odkiaľ uvedený svätec pochádzal,
alebo kde pôsobil, žil.

N

a začiatku mesiaca november
slávime dva sviatky: 1. novembra je Slávnosť všetkých svätých a 2. novembra slávime
spomienku na všetkých verných zosnulých.Slávnosť všetkých svätých je sv iato k , k to r ý m ôže m e n á j s ť v d e j i n ác h
Cirkvi už v 4. stor. V tradícii Cirkvi postupne narastal počet tých, ktorí boli zapísaní do zoznamu svätých.
Čím sme ďalej od založenia Cirkvi, tým ich
počet pribúda. Sú to všetko vzory konkrétnych ľudí, ktorí svojím životom jednak ukázali vernosť svojej viere, evanjeliu Ježiša

Samozrejme, že nielen ten je svätý, kto bol
oficiálne vyhlásený za blahoslaveného alebo svätého. Ale v celých dejinách Cirkvi žilo veľmi veľa veriacich, ktorí si tiež zaslúžia
nazývať sa svätými, pre spôsob života, ktorý viedli. A tak sviatok Všetkých svätých je
práve preto, aby sme v celom slávení Cirkvi
nezabudli aj na tých, ktorých mená sa počas liturgického roka nespomínajú. Za dvetisíc rokov existencie Cirkvi nie je len 365
svätých ľudí. Len predchádzajúci pápež Ján
Pavol II. počas svojho pontifikátu vyhlásil
482 svätých a 1 338 blahoslavených. Preto
v deň Všetkých svätých sa skutočne slávi
spomienka či oslava všetkých tých, ktorí sa
stali svätými v celých dejinách Cirkvi.
Zoznam oficiálnych svätých nájdeme v
knihe, ktorá sa nazýva martyrológium.
pokračovanie na strane 2.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: z krstu Niny Gerenčerovej 20€, z krstu Natálky Pitoňákovej 30€. Pán Boh zaplať.
2. V zbierke na misie sa vyzbieralo: v Spišskej Belej 964€, v Krížovej Vsi 232€, v Strážkach 77€.
Pán Boh zaplať!
3. Stretnutie mužov bude v pondelok 28.10.2013 večer po sv. omši.
4. Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom i pred dušičkovým obdobím budeme vysluhovať
každý deň pred sv. omšou, okrem toho v Sp. Belej v stredu a vo štvrtok od 15.00 hod do 16.30
hod, v Kr. Vsi v stredu od 16.45 hod do začiatku sv. omše a v Strážkach vo štvrtok od 16.45 hod
do sv. omše.
5. Chorých navštívime v stredu 30.10.2013 dopoludnia.
6. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 31.10.2013 t.j. vo štvrtok večer po sv. omši prosíme veriacich z ulice Moskovskej: Šterbákova č.10, Lunterova č.11, Pajerova č.5,
Kundlova č.14, Štefaniakova č.15, Polovcova č.16.
7. Stretnutie členov ružencového bratstva bude v nedeľu 3.11.2013 o 14.00 hod vo farskom
kostole v Spišskej Belej.
8. Ak veriaci v čase od 1.11. do 8.11. navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa privlastňujú dušiam v očistci. Rovnako môže získať odpustky ak 2.11. navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a Vyznanie
viery. Okrem toho musí byť v milosti posväcujúcej, ísť na sv. prijímanie a pomodliť
sa na úmysel Svätého Otca.
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
Posledné martyrológium vyšlo v roku
2004 a je v ňom oficiálne uznaných 6 658
osôb, ktoré boli pozdvihnuté k úcte oltára. Ďalších 6 881 je síce bez mena, ale
uvádza sa miesto a rok ich mučeníckej
smrti. Rímske martyrológium vyšlo už v
druhom vydaní, má 844 strán v latinskom
jazyku a pripravila ho Kongregácia pre
Boží kult a správne vysluhovanie sviatostí.
V tomto zozname okolo 20 percent tvoria
ženy. Čo sa týka mien, prvenstvo patrí
menu Ján (331), medzi ženami si prvenstvo udržuje Mária.
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K druhému sviatku - Pamiatke všetkých
zosnulých - treba povedať, že podľa učenia Cirkvi rozlišujeme tri stavy, kam sa
môže človek dostať po skončení pozemskej púte. Nebo, peklo a očistec. Očistec
je stav, ktorý nie je trvalý, ale je prechodným stavom a z neho sa človek dostáva do
neba. Práve za tých, ktorí ešte nedosiahli
nebeský stav, sa modlí celá Cirkev na

druhý sviatok - v deň Pamiatky zosnulých.
Aby práve modlitbou, a nielen súkromnou, ale aj spoločnou vyprosila dosiahnutie trvalého nebeského stavu.
Je zaujímavé pozrieť sa práve v tento deň
na naše cintoríny. Ako dokážeme vyzdobiť
hroby, pomníky svojich blízkych. Na jednej strane zápasíme s vierou, na druhej
strane vidíme, že aj po mnohých rokoch
veríme, máme nádej, dúfame... v iný život.
To sú naše modlitby pri hroboch, naše
rozhovory s nimi... Tento deň má v sebe
akúsi tajomnú silu, ktorá poukazuje na
iný, večný život.
Nech teda prežijeme obidva sviatky v ich
hĺbke. V úcte ku všetkým tým, ktorí sú už
svätí, ale aj v pomoci cez modlitbu voči
tým, ktorí ju ešte nedosiahli, zamyslení a
zahĺbení sa aj do seba samého o otázke a
zmysle večného života.
spracoval Jaro
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Večerná sv. omša je z nasled. slávnosti
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VŠETKÝCH SVÄTÝCH (prikázaný sviatok)
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Prvý piatok v mesiaci
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Spomienka na všetkých verných zosnulých
Večerná omša z nasl. nedele
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TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
10.30h v Sp. Belej Svätohubertská slávnosť

+ adorácia K-Kolónia R-sv. ruženec P-Pobožnosť na cintoríne C-sv. omša na cintoríne F-Fatimské večeradlo

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Ne
Po

SPIŠSKÁ BELÁ:
7.30 Zdr. a B.p. Rudolf (60r.) s rod.
9.00 † Katarína (15.výr.), Tomáš, Tomáš, Rozália
18.30 † František Čaban (40.výr.),
† Michal, Gizela
† Šimon, Agnesa a ost. z rod.

St

17.30 zdr.a B.p.Viera, Eva a dobrodinci

Št

Zdr. a B.pož. pre pána kaplána Michala

So
Ne

KRÍŽOVÁ VES:

† z rod. Makovskej a
Gallikovej

† Ján Tkáč (1.výr.)

† Michal Tomčík a † z rod. Rezničák

Ut

Pi

STRÁŽKY:

7.30 † Denisa Hangurbadžová
10.30 Andrej Zajonc 70. nar.
18.30 za † členov III.rádu sv. Františka
7.30 † Ladislav, Božena
15.00 za duše v očistci
18.30 † Milan a † z rod. Marekovej

B. pom. pre Olivera Vinclera 20.n.
† Mária Konfalová
† Juraj, Helena, Juraj Sopko
† Júlia Gancarčíková

† Mária, Jozef Geletka

† Ján a Anton

B. pomoc pre našich kňazov Petra, Michala a Karola

† Walter

10.30 † kňazi

7.30 za zdr. a B.p. Gabriely (40.n.) s rod.
Ladislav 70. nar. zdra9.00 † Mária, Michal Homza
vie a B. pož.
18.30 † Ondrej, Otília, Milan, Jozef

Božie pož. pre nášho
p. kaplána Karola
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