Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy
§ 6 DKÚ nech sa stará aj o tvorbu a distribúciu
katechetických a metodických pomôcok pre rodiny, farnosti a školy, o katechetickú literatúru,
o ďalšie vzdelávacie materiály, organizuje vedomostné a iné súťaže a zabezpečuje pružné zverejňovanie informácií z oblasti katechizácie.
Nech zriadi diecézny internetový archív katechetických akcií a pomôcok na pomoc rodinnej, farskej aj školskej katechéze.
§ 7 Katechetické ozveny – informátor pre katechétov Spišskej diecézy – pretransformovať na
diecézny katechetický štvrťročník s redakčnou
radou ustanovenou biskupom. Odbornými
článkami a metodickými usmerneniami pre katechétov nech do neho prispievajú všetky inštitúcie v diecéze, ktoré sa venujú katechizácii.
§ 8 Zriadiť Univerzitné pastoračné centrá
(UPaC) v tých farnostiach, v ktorých sa nachádzajú pracoviská vysokých škôl a univerzít.
UPaC sa usilujú o duchovný rast poslucháčov,
pedagógov a zamestnancov univerzity, či vysokej školy. Ciele UPaC sú: vnášanie duchovnej
kultúry do univerzitného prostredia pedagógov
a študentov; prehlbovanie vedomia zodpovednosti študentov za život spoločnosti; formovanie vlastnej osobnosti poznávaním seba samého vo vzťahu k sebe, k ľuďom, k Bohu.
§ 9 Pri formácii povolaní je potrebné úzko spolupracovať so Subkomisiou pre kňazské semináre a pastoráciu povolaní pri komisii pre klérus
pri KBS a aplikovať jej usmernenia v diecéze
prostredníctvom koordinátora pre formáciu
povolaní.
Odporúčania
§ 10 Kňazi a katechéti nech majú dostatok odvahy a apoštolskej vynaliezavosti v katechizácii
ľudí v špeciálnych situáciách, mentalitách a prostrediach, aby sa všade dostala evanjeliová radostná zvesť. Osobitnú pozornosť nech venujú
hľadaniu možností katechizácie tých, čo sú dlhý
čas vzdialení od rodín a farnosti.
§ 11 Pre jednotlivé katolícke školy na základnom aj strednom stupni je osožné ustanoviť
kňazov, ktorí sa popri katechéze žiakov budú
snažiť aj o pôsobenie medzi pedagógmi. V menších farnostiach to má robiť farár alebo kaplán.

§ 12 Kňazi a katechéti nech poznajú podstatu
sekularizmu a liberalizmu a nech sa usilujúúčinne vyhýbať všetkým nebezpečenstvám, ktoré
ohrozujú integritu katolíckej viery.
41. Katechetická činnosť na úrovni
dekanátov
Nariadenia
§ 1 V každom dekanáte Spišskej diecézy podľa
možností zriadiť fungujúce centrum pre rodinu.
§ 2 Centrum pre rodinu nech má profesionálne
vedenie a nech využíva pomoc zanietených
dobrovoľníkov.
Odporúčania
§ 3 Farári v dekanáte nech oboznamujú veriacich s činnosťou a poradenskými službami centra pre rodinu. Snúbencom, manželom i ľuďom
v zložitých životných situáciách nech odporúčajú rozhovory a pomoc odborníkov.
§ 4 V každom dekanáte nech je zodpovedný koordinátor katechetických a evanjelizačných
podujatí.
§ 5 Kňazi, katechéti, pracovníci centra pre rodinu, laickí spolupracovníci, ktorí pracujú v oblasti katechézy v dekanáte, nech sa aspoň dvakrát
ročne stretnú na pracovno– spoločenskom
stretnutí, aby sa navzájom poznali a mohli si
odovzdávať skúsenosti.

Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
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História krížovej cesty
mierne dôležitú udalosť z dejín spásy.
Aj v Ríme, neďaleko Lateránskej baziliky sú známe Sväté schody, prenesené z
Jeruzalema, po ktorých podľa tradície
kráčal Pán Ježiš.

K

rížová cesta v dnešnej podobe
pochádza z neskorého stredoveku. Hlavnými šíriteľmi tejto pobožnosti boli sv. Bernard z Clairvaux,
svätý František z Assisi a svätý Bonaventúra. No určite svoj pôvod má v
sprievodoch pútnikov, ktorí kráčali po
stopách Pána Ježiša nesúceho kríž v
uliciach Jeruzalema.
Dominikánsky brat Rinaldo vo svojej
knihe Liber peregrinationis v roku
1294 píše, že vystúpil k Božiemu hrobu
tou cestou, po ktorej kráčal Kristus s
krížom. Opisuje aj viaceré zastavenia:
napríklad, Herodesov palác, - nádvorie,
kde bol Ježiš odsúdený na smrť, miesto, kde stretol plačúce jeruzalemské ženy, či miesto kde Šimon Cyrenejský vzal na svoje plecia Kristov kríž.
Keď sa už nemohlo putovať do Svätej
zeme, začali sa na Západe budovať Kalvárie, aby pripomínali ľuďom túto nes-

Krížovú cesta, ako ju poznáme dnes, s
jej 14 zastaveniami nachádzame v Španielsku, v prvej polovici 17. storočia,
najmä vo františkánskom prostredí. Z
Iberského polostrova sa dostala na Sardíniu, ktorá vtedy bola pod španielskou kráľovskou korunou, a následne
na Apeninský polostrov. Jej presvedčeným šíriteľom bol františkán, svätý Leonard z Porto Mauricio, ktorý zomrel v
roku 1751. On sám postavil na rozličných miestach vyše 572 krížových
ciest, okrem iných aj v Koloseu, ktorú
posvätil 27. decembra, vo Svätom roku
1750 pápež Benedikt XIV.
Koloseum, kde sa na veľký piatok koná
krížová cesta, stojí v centre Ríma už
skoro dvetisíc rokov. Dokončené bolo
v roku 80 po Kristovi. Zahynulo tu
mnoho kresťanov, ktorí za svoju vieru
obetovali životy. Prvá krížová cesta na
pamiatku umučenia Ježiša Krista sa v
Koloseu konala v roku 1750. Vtedy ju
viedol pápež Benedikt 14., no búrlivé
udalosti 18. i 19. storočia zabránili rozvoju tejto tradície. Obnovil ju až pápež
Pavol VI. v roku 1964., ktorý ju osobne
viedol 14 krát.
kaplan K.Križian

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z krstu Gabriely Krempaskej 60€. Pán Boh zaplať.
2 . V jar nej zbierke na char itu sa v y zbieralo: v Sp. B el e j 6 2 1 €,
v Strážkach 76€, v Krížovej Vsi 243€. Pán Boh zaplať!
3. Modlitbové stretnutie III. Rádu sv. Františka bude v nedeľu 24.2. o 13:30.
4. Chorých navštívime v stredu, p. kaplán Michal v piatok od 10:00h.
5. Vo štvrtok 28.2.2013 bude v Kr. Vsi o 15.30 hod vyložená sviatosť oltárna k adorácii až do sv. omše. Od 16.00 hod budú lektori čítať Sv. Písmo
podľa rozpisu.
6. Ďalšie stretnutie birmovancov bude 28.2. 2013 o 18,30hod v priestoroch fary.
7. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme vo štvrtok a piatok
od 15.30 – 16.45 hod. V Krížovej Vsi v stredu od 16.45 hod.
8. O pomoc pri upratovaní kostola dňa 1.3. po večernej sv. omši prosíme
veriacich z ul. Družstevnej č.3. Zemianekova, č.5. Šulova, č.5. Troppova,
č.7. Rojkova, č.7. Slovíkova
9. Modlitbové stretnutie ružencového bratstva bude 3.3.2012 o 15.00hod
spojené s pobožnosťou krížovej cesty. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do modlitby ruženca a tak môžu vytvoriť ďalšiu ružu.
10. V pôste prebieha pôstna aktivita, príprava na Veľ kú noc. Bližšie informácie nájdete vo Farskej rodine čislo 8/2013 a na webe.

KRÍŽOVÁ CESTA - PLNOMOCNÉ ODPUSTKY
1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od
jedného zastavenie k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná
pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať
tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom
Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
MODLITBA
Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje
a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše, uvažujem a rozjímam o Tvojich
patich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti (Ž 22,17).

Premietanie filmu: Svätá Rita

KEDY: Na budúcu sobotu

2.3. 2013 po sv. omši

KDE:
v čajovni farského úradu
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LITURGICKÝ PREHĽAD
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+ adorácia, K-Kolónia , R-sv. ruženec, ╬ krížová cesta F-Fatimská pobožnosť

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Ne

17:30

SPIŠSKÁ BELÁ:
7.30 Jozef (50 r.) 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)

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Na úmysel kňaza

† Emil Gally

Po

† Ján Čenščák 2.výr

Ut

František Čaban 50. nar. zdr. a B.p.

St

6.30 Katarína Grotkovská zdr. a B.p.
17.30 † Helena Krempaska 10.v.
† Michal, Jozef

Št

† Ján Bachleda 5.výr.

Zdr. Jozef s rodinou

† Mária, Daniel Kaňuk, † Alojz

Pi

18.30 † Tomáško František (10.výr)

† Jozef Kovalčík

† Margita Mešárová, Mária
a Ján Krempaský

† Andrej Šatala
† Veronika Galliková 1.výr.
† rehoľná sestra Zuzana
Venglíková

So
Ne

† Emil Špes (5.výr)
7.30 Jozef (50 r.) zdr. a B. pož.
9.00 zdr. a B.p. Stanislav Pisarčík (40r)
18.30 † Jozef, Rozália Bjalončík (1.výr)

Verona 65. nar. a celú
rod.

Božia pomoc pre Janka,
Simonku a Veroniku
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