Dekrét o možnosti získať úplné odpustky
v Jubilejnom Roku Sedembolestnej Panny Márie
Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka,
ktorý ju vo svojej otcovskej láske s radosťou poveril touto vecou,

UDEĽUJE JUBILEJNÉMU ROKU DAR ÚPLNÝCH ODPUSTKOV
pri náležitom splnení zvyčajných podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca.
Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na
spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci:
a) pri každej pútnickej návšteve národnej svätyne Bolestnej Matky, keď sa nábožne zúčastnia nejakého posvätného slávenia, alebo aspoň primeraný čas tam zasvätia
nábožnému rozjímaniu, ktoré zakončia Modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou
k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom ruženca,

Farská

Rodina

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

Počas uplynulých vianočných sviatkov sa ma viacerí z našich farníkov pýtali, že kto je ten vysoký, pekný a
usmievavý blonďavý miništrant. Keď som im povedal, že sa jedná o nášho nového bohoslovca, tak na mňa
pozreli s údivom a s otázkou: „Waw, to vážne? Kto je to?“ A tak som si povedal, že by bolo dôstojné a
správne vám Vladimíra Pavlička cez tento rozhovor priblížiť a pozvať vás, aby ste ho sprevádzali svojimi
modlitbami a obetami.
Ako si spomínaš na detstvo a mladosť v Spišskej Belej?
V podstate veci si spomínam na ZŠ. Ako dieťa
som patril do skupiny hyperaktívnych detí, veru, učitelia to so mnou ľahké nemali. Od svojich 15 rokov som sa pohyboval a pôsobil
v Poprade, kde som aj študoval.

c) 15. septembra 2014, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ak v ktoromkoľvek chráme alebo na posvätnom mieste nábožne prednesú predtým uvedené modlitby za šírenie svätej viery na Slovensku.

Prezraď nám, ako v tebe dozrievala túžba po
kňazstve.
Je to dlhých príjemných aj bolestných 24 rokov
hľadania a pýtania sa, kým som definitívne pripustil aj túto možnosť pre pokoj duše. Môj
vzťah s Bohom je dosť osobný a kontemplatívny, svojim rozhodnutím sa skôr spolieham na
Boží úmysel, uvidíme, nechám sa prekvapiť.
Ale nerád by som sa silil a potom Božie cesty sú
nevyspytateľné, lebo mnoho je povolaných, ale
málo vyvolených.

Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba alebo ťažká choroba, môžu
získať úplné odpustky vtedy, ak sa rozhodnú odporovať každému hriechu a vzbudia si úmysel splniť hneď, ako to bude možné, tri zvyčajné podmienky pred nejakým menším vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu sa pripoja k jubilejnému sláveniu alebo púti a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému
Bohu.
Apoštolská penitenciária ďalej naliehavo žiada pre širšie sprístupnenie získania Božej
milosti prostredníctvom kľúčov Cirkvi, aby sa diecézni penitenciári, kanonici a klerici
jubilejných chrámov, vedení pastoračnou láskou, ochotne a veľkodušne venovali vysluhovaniu pokánia a často poskytovali sväté prijímanie chorým.

Krzysztof Nykiel
Kardinál Svätej Rímskej Cirkvi, Mauro Piacenza
vedúci úradu							 veľký penitenciár
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Vladimír Pavličko

b) vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok, ak sa v ňom nábožne zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo
Liturgii hodín, alebo tam nábožne prednesú predtým uvedené modlitby,

Toto má platiť počas celého Jubilejného roka Bolestnej Matky, patrónky Slovenska, bez
ohľadu na všetky protichodné ustanovenia.

Krst Krista Pána

Vladko, aj keď si Belančan, mnohí farníci Ťa
nepoznajú, pretože posledných osem rokov
si žil mimo Slovenska. Mohol by si nám povedať niečo o sebe?
Pôvodom som starý Belančan z rodu Pavličkovcov. Starý otec sa volal Anton a bol majstrom
v ČSTP, otec elektrikár, mama strojriadička.

V kňazskom seminári si od septembra 2013.
Keďže oproti väčšine bohoslovcov si o 20
rokov starší, ako sa Ti podarilo zvyknúť si
na seminárny štýl života, keď doteraz si si žil
slobodne a ničomu si sa nemusel prispôsobovať?
Čo je to skutočná sloboda? To, že človek si môže dovoliť po čom mu srdce piští ešte neznamená, že je slobodný. Skutočný a pravý kresťan
môže nefalšovanú slobodu žiť jedine v Bohu,
nech je kdekoľvek. A ak je to tak, potom nič na
tejto zemi mu nemôže byť prekážkou. Život
v seminári je krásny, a povzbudzujem tých, ktopokračovanie na strane 2.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z krstu Daniela Mayera 10€, z krstu Martina Miška 30€,
z pohrebu Andreja Chamillu 50€. Pán Boh zaplať.
2. Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou budeme vysluhovať celý týždeň pol
hodiny pred sv. omšou (ak bude potrebné i cez sv. omšu i po nej).
3. Od 18. do 25.1. v celom svete bude „Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.“ Zapojme
sa osobnou i spoločnou modlitbou. Na ekumenickú pobožnosť Vás tohto roku pozývame
v nedeľu 26.1.2014 o 14.00h do rim. kat. kostola Narodenia Pána v Kr. Vsi.
4. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 17.1.2014 t.j. v piatok večer po sv. omši
prosíme veriacich z ulice 1.mája: Čekovská 28, Lizoňová 30, Kačmarčíková 33, Pajerová 35,
Štefaňáková 36, Fudalyová 37.
5. Spoločenstvo Dávid pozýva na modlitbu chvál do farského kostola v sobotu 18.1.2014 o
20.00h.
OHLÁŠKY: SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Ladislav Gejguš, syn † Ladislava a Anny r. Demčákovej, býv. v Jovse
a Daniela Romanová, dcéra † Františka a Daniely r. Stankovej, býv. v Sp.Belej.
pokračovanie z titulnej strany
rí by to chceli skúsiť „môžete len získať“, buď
skúsenosť alebo nájdete sami seba.
Mnohí veriaci majú skreslenú predstavu o
živote medzi seminárnymi múrmi. Prezradíš nám aspoň hlavné body denného
programu?
Je to určitý druh regule, budíček 5.30, ranná
modlitba s rozjímaním a omšou, raňajky, od
8.00 – 12.30 prednášky, obed, voľno v rámci
osobných aktivít, od 15.00 – 18.00 štúdium,
večera, osobný čas, modlitba a o 22.00 večierka
Máš aj nejakú úsmevnú príhodu počas
tvojho krátkeho pobytu v seminári?
Určite sa niečo nájde, momentálne ma nenapadá nič alebo je toho až až. S chalanmi si človek toho užije neúrekom a dôvod na smiech
je tu stále, je to univerzita a študenti sú tí najväčší humoristi.
Čo by si poradil tým, ktorí sa nemôžu akosi
rozhodnúť pre povolanie? Ako sa dá rozoznať Božia vôľa?
Ostať stáť na križovatke života je to najhoršie
čo môže človeka stretnú, je to ako soľ bez chuti. Je to stratený čas, ktorý je nenávratne preč.
Strach tu nemá miesto, božia vôľa je v tom,
aby sme veci robili poctivo nech sa rozhodneme akokoľvek. Človek je povolaný sa zdokonaľovať, či v manželstve alebo v kňazstve.
Už len to, že niekto začne seriózne uvažovať
o jednej z týchto alternatív sa dá nazvať volaním Boha.
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Čo ti pomáha v živote a práci zdokonaľovať sa?
Modlitba, je to úžasný nastroj po každej stránke, čas s milovaným Bohom je ten najkrajší,
ktorý osvetľuje všetko. Veď ako je napísané
„povolal ich, aby boli s ním“
Nedávno sme mali Vianoce. Čo pre teba
znamenajú tieto sviatky?
Sviatok Krista pána, sviatok DOKONALEJ
rodiny, kde Boh Ježiš je tým zjednocujúcim
prvkom. Príklad hodný nasledovania, musíme si vážiť tento sviatok, nie je to samozrejmosť, je to dar. V Británii tento sviatok
premenovali len na sviatok rodiny, bez účasti
Ježiša, a to je tragédia.
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

7.30 † Mária
9.00 Zdr. a B. pož. Filoména 85r.

Na úmysel kňaza

Na úmysel kňaza

Čo robíš, keď nič nerobíš? Teda ako zvykneš využívať svoj voľný čas?
Svoj voľný čas rád prežívam s rodičmi, v kruhu ozajstných priateľov alebo v modlitbe.
Tiež sa rád túlam a pozorujem ľudí.

Po

† Anna, Štefan,Peter,Patrik,ost † z rod.

Ut

† Angela, Pavol a ost. † z rod.

St

17.30 † Anton, Alžbeta, Anton

Čo by si chcel odkázať všetkým veriacim
farnosti Spišská Belá?
Modlite sa za kňazov, modlite sa za nás, všetci
sa navzájom potrebujeme, v tom je naša viera
a sila. Doprajte jeden druhému a milujte sa
navzájom, aby svet videl, že ste Kristovi a on
je váš. Nečakajte na suseda, začnite od seba.
Robte iným tak, ako chcete, aby robili vám.

Št

Ďakujem za rozhovor kaplán Karol

Pi

So
Ne

Zdr. a B.p. Ján 80r.,Mária 75r.,
Gabika Jašňakoví 40r.
6.30 Zdr. a B. pož.pre Eduarda Oberla
18.30 † Vladimír a † Renáta Pacanová

† Ján Bušovský
† Augustín, Ján, Mária

† Alžbeta
a† z rod. Stančákovej

† Katarína, Šimon, Mária, Jolanka
7.30 Zdr. a B.pož. Anna s rod. 60r.
10.30 za mesto a jeho obyvateľov
18.30. Zdr. a B.pož. Silvia s rod.

† Katarína Ištócy výr. 5r.

Božia pomoc
Miloš Kredatus 50r.
† Mária, Michal
a Stanislav Šatala
Božia pomoc
František Damer 70r.
Ľudmila
a František Chovaňák,
45 r. manželstva
Božia pomoc
Ľubko Gotzmann 18 r.
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