Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy
78. PASTORÁCIA POVOLANÍ, KŇAZSKÝ
SEMINÁR, PERMANENTNÁ FORMÁCIA
Nariadenia
§ 1 Diecézni kňazi nech častejšie kážu o hodnote, kráse a potrebe duchovného povolania, aby
tak napomáhali vzbudzovať záujem o toto povolanie (porov. 1. DS § 87).
§ 2 Zodpovednosť za koordináciu pastoračnej
starostlivosti o povolania k diecéznemu kňazstvu v rámci dekanátu nesie diecéznym biskupom určený kňaz v spojení s diecéznym tímom
pre pastoráciu povolaní.
§ 3 Seminár, ktorý formuje seminaristu, nech je
tak disponovaný na komunikáciu s farárom a
zodpovednými, aby podporoval harmóniu medzi svojimi návrhmi a očakávaniami kňazov z
pastorácie. Farár nech zodpovedne vyjadrí posudok požadovaný pri prijímaní, počas procesu
formácie a predovšetkým pred prijatím posvätných rádov.
§ 4 Farár je povinný odpovedať na iniciatívy seminára v súvislosti s formáciou a seminár je povinný poskytovať všetky informácie nevyhnutné
k spolupráci pri zachovaní kán. 220 KKP. Osobitne intenzívna spolupráca je potrebná, najmä
keď seminarista prežíva krízu vo formačnom
procese.
§ 5 Rektor sa má starať o permanentnú formáciu
vychovávateľov, vytvárať podmienky pre ich
prácu a priestor pre ďalší rast.
§ 6 Kvôli rýchlym zmenám spoločnosti a potrebám pastorácie nech sa rektor a predstavení seminára striedajú tak, aby to prispelo k ich osobnému rastu ako i oživeniu ducha seminára.
§ 7 Rektor seminára – pre všetkých, čo sú v seminári – vykonáva úrad farára (porov. kán. 262
KKP). Žiadna iná úloha bez súhlasu biskupa nesmie byť na úkor riadneho vykonávania tejto
služby.
§ 8 O duchovnú starostlivosť seminaristov nech
sa starajú špirituáli, ktorí sú odborníkmi v duchovnom vedení a poznajú aktuálne problémy
kňazov v pastorácii. Nech pri duchovnom sprevádzaní seminaristov prejavujú postoj duchovného otcovstva, vyjadrený úctivou a diskrétnou
pomocou a dobrou schopnosťou introspekcie.

§ 9 Predstavení kňazského seminára, pre ktorých je služba v seminári prioritnou pastoračnou
úlohou, majú právo a povinnosť bývať v seminári. Ich účasť na pastoračnej činnosti diecézy nesmie byť na ujmu ich špecifickému poslaniu. §
10 Predstavení seminára musia pozorne vnímať
to, čo viaže seminaristu s jeho rodinou. Ak je to
vhodné, nech ponúknu rodine seminaristu možnosť spoluúčasti na výchovnom procese. Pritom
treba zohľadňovať meniaci sa pomer výchovného vplyvu rodiny a vnútornej slobody seminaristu vzhľadom na rodinnú situáciu i etapu formácie.
§ 11 Duchovný most nech je čas vzájomného
prepojenia seminára s farnosťami charakterizovaný modlitbami a obetami.
§ 12 Každý novokňaz sa v prvom roku kňazstva
zúčastní formačných stretnutí s biskupom v duchu slov evanjelia: „Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých … Keď sa
apoštoli vrátili, porozprávali mu všetko, čo robili.” (Lk 9, 2–10).
§ 13 Kňazi v druhom a treťom roku kňazstva v
tejto formácii pokračujú. Obsahom sú otázky
duchovného života.
§ 14 Kňazi vo štvrtom roku a ďalších rokoch
kňazstva sa zúčastnia Programu vzdelávania
kňazov Spišskej diecézy.
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Svätý Hubert

S

v. Hubert bol
náruživý poľovník. Keď raz poľoval práve na Veľký
piatok, podľa legendy
uzrel veľkého jeleňa,
ktorému sa týčil medzi parohami kríž. Zároveň ho nadprirodzený hlas vyzýval,
aby sa zriekol svetských záľub. O dva roky neskôr ovdovel.
Utiahol sa do lesa, kde predtým videl jeleňa s
krížom, a tam robil pokánie.
Táto legenda spôsobila, že poľovníci si zvolili
sv. Huberta za svojho patróna a v niektorých
krajoch západnej Európy usporadujú na jeho
sviatok slávnostnú poľovačku na jelene.
Sv. Hubert pochádzal z významného rodu v severnej Galii (ter. Holandsko-Belgicko). Dátum
jeho narodenia nepoznáme. Niekedy v r. 703705 sa stal biskupom v diecéze Tongres-Maastricht Bol nástupcom sv. Lamberta, ktorý
zomrel ako mučeník.
Popri vedení diecézy Hubert pôsobil ako misionár v južnom Brabantsku a v Ardennských horách (juhovýchodné Belgicko), kde bolo obyvateľstvo ešte z veľkej časti pohanské. Koncom
r. 717 alebo 718 viedol slávnostné prenesenie
telesných ostatkov svojho predchodcu sv. Lamberta z Maastrichtu (kde bol pochovaný pri
svojom otcovi) do Liége, kde kedysi podstúpil
mučenícku smrť a kde ho pochovali v novom
jemu zasvätenom kostole.
Biskup Hubert mal však predsa čosi z poľovačkovej záľuby: občas šiel chytať ryby. To sa mu
napokon stalo osudným. Keď sa raz chystal na
rybačku, jeho pomocník tak neobratne narábal
s udicou, že vážne poranil biskupa na ruke.

Rana sa zapálila a spôsobovala Hubertovi stále
väčšie bolesti. Uvedomil si, že mu hrozí smrť.
Napriek tomu sa usiloval vykonávať biskupské
povinnosti. Zároveň si dal pripraviť hrob v kostole sv. Petra a Pavla v Liége.
V druhej polovici mája 727 sa vybral posvätiť
nový kostol v Héverlé (Louvain). Avšak na ceste cítil, že ho opúšťajú sily. Zastavil sa v mestečku Tervueren (na juhovýchod od Brusselu),
kde po šiestich dňoch zomrel 30. mája 727.
Podľa jeho želania ho previezli do Liége a tam
ho pochovali v pripravenom hrobe.
O šestnásť rokov neskôr otvorili jeho hrob a jeho telo našli neporušené. Zvesť o tom sa dostala
až na kráľovský dvor. Vplyvný majordóm Karolman prišiel osobne s veľkým sprievodom do
Liége a dal preniesť biskupovo telo do nového
hrobu pred hlavným oltárom kostola. Bolo to 3.
novembra 743. Tak sa tretí november stal sviatkom sv. Huberta.
V ďalšom storočí, 30. septembra 825, preniesli
svätcove ostatky do benediktínskeho kláštora v
mestečku Andage (v ter. juhových. Belgicku),
ktoré z úcty ku svätcovi čoskoro premenovali na
Saint Hubert (čít. sent-übér). Ľudová úcta sv.
Huberta sa prejavovala početnými púťami, ktoré si veriaci konali do tohto odľahlého miesta v
Ardennských horách. Svätcove ostatky boli zničené v tzv. "žobráckej revolúcii" v októbri 1568,
keď vzbúrenci vyplienili a zapálili kláštor v St.
Hubert. Zachránila sa iba časť ostatkov v kostole sv. Jakuba v Louvaine.
Úcta sv. Huberta sa v 10. storočí rozšírila do viacerých západoeurópskych krajín. Najsilnejšia
bola a z veľkej časti aj dodnes je v Belgicku, Holandsku, Luxembursku, v lesnatých krajoch severného a východného Francúzska, ako aj v západonemeckých diecézach Trevír a Kolín nad
Rýnom.
ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1.Darovali na kostol v Spišskej Belej: Bohuznámy 40€, Bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Krížovej Vsi: novomanželia Svitanovci 30€, z krstu Adama
Kubova 20€. Pán Boh zaplať
3. Darovali na kostol v Strážkach: Bohuznáma 20€. Pán Boh zaplať
4. Stretnutie členov ružencového bratstva bude v nedeľu 3.11.2013 o 14.00 hod vo
farskom kostole v Spišskej Belej.
5. Všetkých členov pastoračnej rady pozývame na spoločné pracovné stretnutie v stredu 6.11.2013 večer po sv. omši o 18.30 hod do kancelárie Farského úradu.
6. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 8.11.2013 t.j. v piatok večer po sv.
omši prosíme veriacich z ulice Moskovskej: Pisarčíkova č.18, Gogoľova č.19, Bekešova
č.21 a z ulice Petzvalovej: Oravcova č.1, Dankova č.4, Vaškova č.5.
7. Ďalšie stretnutie birmovancov bude v sobotu 9.11.2013 na fare. Program s názvom
"Alfa deň" začne registráciou o 8:45 hod. a bude pokračovať do popoludňajších hodín.
Pre birmovancov bude zabezpečený obed, na ktorý ich prosíme prispieť 1 €.
(To znamená, že v stredu 6.11. stretnutie nebude.)
8. Za všetkých birmovancov vyslovujeme starostlivým mamkám veľké ĎAKUJEME za
skvelé bábovky a buchtičky, ktoré nám poslali.
9. 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.
10. V pondelok 11.11 v rámci týždňa Cirkvi pre mládež sa v popradskej Aréne ustutoční
program s názvom Godzone Tour 2013. Prihlásiť sa môžete do 8.11 na stránke farnosti.

Poďakovanie
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Výročie posviacky Lateránskej baziliky
sviatok
Večerná omša z nasl. nedele
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Ďakujeme Pánu Bohu za pekné počasie, všetkým brigadnikom, ktorí pomáhali pri úprave
kostolnej a farskej záhrady a pánu Jozefovi Grivalskému a Jozefovi Pajerovi za občersvenie.
Úprimné Pán Boh zaplať.

10.11.

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
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+ adorácia K-Kolónia R-sv. ruženec

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Katolícka jednota Slovenska Vás pozýva:

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ladislav 70. nar.
zdravie a B. pož.

Božie pož. pre nášho
p. kaplána Karola

NA OPERU NABUCCO

Ne

do Štátneho divadla v Košiciach,
predstavenie začína 19.12.2013, t. j. štvrtok, o 19.00 hod.

7.30 za zdr. a B.p. Gabriely (40.n.) s rod.
9.00 † Mária, Michal Homza
18.30 † Ondrej, Otília, Milan, Jozef

Po

Za zdr. a B.pož. pre kaplána Karola

Ut

Viera Hotaryová (50 r.)

St

6.30 Ján (60r.)
17.30 † Žofia, Jozef

Št

† Jozef, Anna

† František, Verona
Gál

† Mária,Daniel Kaňukoví
a Alojz

Pi

6.30 † Štefan Kuruc (1.výr.)

† Jozef, Mária Kovalčík

† Mária Vengliková

So

† Sebastian Dudas (20.výr.)

Ne

7.30 † František a ost. z rod.
9.00 Ervín (70.r.), Katarína, Alžbeta
(obidve 65r. )
18.30 za zdr.a B.p.Moniky Krajčoviechovej

Odchod autobusu z parkoviska od obchod. domu Jednota o 16.00 hod.
Cena lístka: doprava a vstupné 9,- eur pre nečlenov KJS
6,- eur pre členov KJS
Vstupenky divadlo rezervovalo do 25.11.2013, preto prosíme záujemcov, aby si najneskôr dovtedy zakúpili lístok v sakristií, lebo počet miest je obmedzený. Zľavy sú už zahrnuté v cene lístka.
Opera v 4 dejstvách v talianskom jazyku so slovenskými titulkami
Dĺžka predstavenia: 180 min. (2 prestávky)
Premiéra: 21. októbra 2011
Svetoznámá opera Nabucco je tretím javiskovým dielom, z pera talianskeho skladateľa Giuseppe Verdiho a svoju premiéru mala v roku 1842 v Teatre Alla Scala v Miláne. Dej opery nám predkladá príbeh
o starovekom vládcovi Nabuchodonozorovi II., o strete náboženských kultúr, o nekonečnom smäde vládať svet okolo seba a o večnej ľudskej túžbe podobať sa Bohu. Opera je právom jednou z najslávnejších
opier v celom kontexte svetového hudobného divadla.
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TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
10.30h v Sp. Belej Svätohubertská slávnosť

Spišská
Belá
7:30
9:00
10:30
18:30

† Mária a Matej Grainda
† Imrich, Katarína
Koščák
† Jakub,Anna,Zuzana a Jozef

† Ján Bušovský

František 75.nar. zdr. a B.p.

Na úmysel kňaza
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