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Pôstna aktivita

očas pôstu sa budeme spoločne snažiť pripraviť na Veľkú noc. Z nakresleného
čiernobieleho obrazu návratu márnotratného syna budeme vytvárať farebnú
mozaiku z papierikov. Jednotlivými farbami budeme vypĺňať postavy i okolie na
obraze. Za splnenie požadovanej úlohy môžete príslušnú farbu vhodiť do košíka.
Papieriky sú pripravené v kostole.
Pre rodiny je žltá farba, ktorá sa podpisuje.
Pre deti je modrá farba, ktorá sa podpisuje.
Pre jednotlivcov (dospelých aj deti) je hnedá a zelená farba, ktorá sa nepodpisuje.

Legenda:
PRE RODINY: - podpis: meno a adresa
ŽLTÁ
spoločná modlitba alebo čítanie Sv. písma alebo sv. omša.

Farská

Prvá pôstna nedeľa

Rodina

Pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá
dobrovoľný príspevok 0,10 €

17. február 2013 - 8/2013

Kántrové dni? Kedy sú, prečo
ich treba zachovávať?
V každom ročnom období, teda počas Pôstneho, Veľkonočného, Cezročného
a Adventného obdobia liturgického roka sa vyhlasujú kántrové dni, ktoré sú príležitosťou na duchovnú obnovu a dobročinnosť

PRE DETI: - podpis: meno
MODRÁ
účasť na krížovej ceste v kostole.

letné (pred Nedeľou Zoslania
Ducha Svätého)
– prosby za jednotu kresťanov alebo za
duchovné povolania;

PRE JEDNOTLIVCOV (deti a dospelí): - bez podpisu
HNEDÁ
sv. spoveď
sebazápor
odpustenie
zriekanie sa (TV, PC, PS, sladkostí)
ZELENÁ
pomoc blížnemu, rodičom, súrodencom, dobré skutky

jesenné (po sviatku Povýšenia
Svätého kríža)
– poďakovanie za úrodu;

Premietanie filmu: Svätá Barbora.
KEDY: Na budúcu sobotu

23.2. 2013 po sv. omši

KDE:
v čajovni farského úradu
Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada:
Peter Petrek O2: 0905 694 717, Karol Križian O2: 0904 985 308, Michal Holík O2:0918 819 445,

www.rkfarnost.spisskabela.sk

K

ántrové dni sú šty ri
(z lat. quat-tuor) trojice dní
– streda, piatok a sobota –
zaradené do Pôstneho, Veľkonočného, Cezročného a Adventného
obdobia liturgického roka. Keďže sú
rozčlenené do štyroch ročných období,
nazývame ich aj jarné, letné, jesenné a
zimné. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) určila čas a obsah kántrových dní:
jarné (po Prvej pôstnej nedeli)
– príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu;

zimné (v druhom adventnom týždni)
– príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a
spravodlivosť vo svete(Direktórium
2009, s. 13).
Pôvod kántrových dní možno hľadať v
pôstnych dňoch kresťanov už v prvých
storočiach kresťanstva. Keď sa v 4. storočí zaviedol štyridsaťdňový pôst pred
Veľkou nocou, mnohé dovtedy zaužívané pôsty sa zrušili. Pápež Lev Veľký
(440 – 461) uviedol pre rímsku Cirkev
trojdňový pôst – streda, piatok, sobota
– trikrát v roku, a to v týždni pred Nedeľou Zoslania Ducha Svätého, v septembri a v decembri. Z tohto pôstu sa
neskôr vyvinuli kántrové dni. Pápež
Gregor VII. (1073 – 1085) upravil ich
pokračovanie na strane 2.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z krstu Liany Adamjakovej 40€, z pohrebu
Alžbety Stoklasovej 50€, novomanželia Pokrivčákovi 50€, Bohu známa 50€.,
Bohu známa rodina 50€, Pán Boh zaplať všetkým darcom.
2. V nedeľu 17.2. je jarná zbierka na charitu. Vo všetkých kostoloch môžete svoj dobrovoľný milodar vložiť do označenej pokladničky.
3. Pozývame Vás na ekumenickú pobožnosť v nedeľu 17.2.2013 o 14.00
hod v Gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda.
4. Formačné stretnutie mužov bude v pondelok 18.2.2013 o 19.15 hod
v kancelárii farského úradu.
5. Všetkých lektorov z celej farnosti pozývame na formačné stretnutie
v utorok 19.2.2013 o 19.15 hod do kancelárie farského úradu.
6. V týždni sú jarné kántrové dni – v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je
jeden deň. Obsahom jarných kántrových dní je: Príprava na pokánie a na
sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
7. O pomoc pri upratovaní kostola dňa 22.2. po večernej sv. omši prosíme veriacich z ul. Továrenskej č.13. Ištocyova, č.17. Milaňákova, č.31. Heilandova a z ul. Družstevnej č.1. Kovalčíkova, Vidova, č.3. Pitoňákova.
Pokračovanie z titulnej strany

termíny a doplnil štvrtým jarným
pôstom, ktorý pripadol do Veľ kého
pôstu. Kým v minulosti boli tieto dni
časom pôstu, v súčasnosti nepatria
medzi predpísané dni pokánia. Prísny
pôst je pre nás, kresťanov katolíkov
latinského obradu záväzný len na Veľký piatok a na Popolcovú stredu.
V ostatné piatky, ktoré sú dňami pokánia, sa máme zdržať jedenia mäsa
alebo vykonať iný náhradný skutok.
Kántrové dni môžu byť pre nás príležitosťou na štvrťročnú duchovnú obnovu. KBS stanovila za záväzný len
jeden z troch kántrových dní, veriaci
by však nemali zanedbávať konanie

dobra. Na naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa okolností a vlastných možností môže vybrať skutok pokánia alebo
dobročinnej lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst a to nielen
od mäsa. Bolo by dobré, aby sme sa v
týchto dňoch zúčastňovali na svätej
omši a hlbšie prežili ich duchovný
rozmer.
Prajeme vám, aby ste z hlbšieho prežívania kántrových dní získavali pre
seba aj pre iných duchovné dobrá
i osobné posvätenie.
JOZEF KOREM,
KATEDRA PASTORÁLNEJ TEOLÓGIE,
TEOLOGICKÁ FAKULTA KU V KOŠICIACH

Prenasledovaní kňazi, ktorí pochádzali a pôsobili vo farnosti Spišská Belá

JOZEF KÚTNIK - ŠMÁLOV

2

narodil sa 23. 11. 1912 v Hubovej. Za kňaza bol vysvätený 29.6. 1936.
Pôsobiská: 1936 – Spišské Bystré, 1936 – Spišská Belá, 1938 správca fary
Valaská Dubová, 1939 – Liptovské Kľačany, 1939 – Hybe, 1942 – prof. na Spišskej Kapitule, 1949 – Liptovský Michal, 1953 – Sliače pri Ružomberku. Jeho
2. kaplánske miesto bolo v Spišskej Belej. Zatknutý bol 24.6.1949, vtedy pôsobil ako vyučujúci na Učiteľskej akadémii v Spišskom Podhradí. Podľa správy
vyšetrovacej komisie bol hlavným iniciátorom propagovania protikomunistických ideí. Od júla 1949 bol zaradený do tábora nútených prác. V rokoch 1950 - 1951 v Trenčíne.13.12.1982 zomrel v ružomberskej nemocnici. Pochovaný bol v Liptovských Sliačoch, mieste
jeho posledného pôsobiska. Bol nositeľom slovenskej kultúrnosti, duchovnosti a slobody.
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

7.30 František 70.nar. zdr. a B. pož.
9.00 † Rudolf a za zdravie v rod.
18.30 † Angela 40.výr., Pavol a ost. † z rod.

† Jozefovia

Na úmysel kňaza

Po

† Ján, Mária Štefaňák

Ut

† Milan

St

18.30 za duše v očistci

Št

† Katarína

† Anna Sobčáková
1.výr.

Božia pomoc pre Janku
Achbergerovú s rod.

Pi

18.30 † Anna Čekovská

† Laco a Agnesa

† Edita Mrugová a Jozef

So

† Michal 15.výr. a Žofia

Ne

7.30 Jozef Rušin zdr. a B. pož.
9.00 B.p. Ladislav a Ružena 50.výr.sob.
10:30 Silvia s rod. zdr. a B. pož.
18.30 † Ondrej Monka (10.výr)

† z rod. Siskovej
† Mária Bohorová
† Ján, Anna, Ľudovít
Mešár

† Katarína, Štefan, Denis
a Milan Tomčík
Na úmysel kňaza

† Emil Gally
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