DEKRÉT O MOŽNOSTI ZÍSKAŤ
ÚPLNÉ ODPUSTKY

Na základe žiadosti Konferencie biskupov Slovenska vydala Apoštolská penitenciária
dekrét, podľa ktorého je nábožné odriekanie modlitby Korunka k Božiemu milosrdenstvu
za stanovených podmienok spojené so získaním úplných odpustkov.
Najsvätejší Otče,
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska, v mene biskupov tejto konferencie, ktorí sa zhromaždili v dňoch 6. a 7. marca 2017 na plenárnom zasadnutí v obci Čičmany v Nitrianskej diecéze, vyjadruje Tvojej Svätosti prejav hlbokej úcty
a poslušnosti ako vlastnej, tak aj všetkých biskupov a časti Božieho ľudu jemu zverenej a pokorne
žiada, aby boli obdarené odpustkami nábožne recitované modlitby s názvom „Korunka Božieho
milosrdenstva“.

Farská

Rodina

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

PANE, ĎAKUJEM TI, ŽE TI ZÁLEŽÍ NA TOM,
ABY SOM SI ODDÝCHOL.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a
ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na
seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo
som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno
ľahké“
(Mt 11, 25 – 30).

Dňa 3. apríla 2017
Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom Františkom, ochotne udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých
podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:

Ako úžasne upokojujúco znejú tieto Ježišove
slová. Pozýva ma, aby som s ním oddychoval, aby som sa od neho učil odísť do samoty
za Otcom, aby som si pri ňom oddýchol od
všetkého zhonu, stresu, zaneprázdnenosti.
Predstavujem si seba, ako pohodlne sedím
vedľa Ježiša, mám opretú hlavu o jeho plece
a oddychujem v jeho blízkosti. Tu nie je potrebná žiadna komunikácia, netreba vysloviť
žiadne slová, iba v tichosti „nasávať“ Božiu
blízkosť. Ježiš si tiež nachádzal čas na oddych. Vzdialil sa od všetkých a utiahol sa do samoty, načerpal veľa síl z Otcovej blízkosti.
Ježiš túži aj mne ponúknuť oddych, chce,
aby som zažil niečo príjemné, povzbudivé.
Teší sa, keď pri ňom zažijem pokoj, občerstvenie na tele i na duši.

- nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, verejne
vystavenou alebo uchovávanou vo svätostánku, v kostole alebo v kaplnke nachádzajúcej sa na území
Slovenska;
- sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich, a všeobecne, keď sa viacerí veriaci zhromaždia za nejakým poctivým cieľom a nábožne sa zjednotia s recitáciou danej modlitby
šírenou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým spôsobom
(pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou) odrieka diecézny biskup alebo ním na to ustanovený kňaz.
Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, sa pomodlia
Korunku Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre seba a blížneho, môžu
taktiež získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, pri zachovaní predpisov č. 24 a 25 o „hatených”.
V ostatných prípadoch odpustky budú čiastočné.
Toto ustanovenie má trvalú platnosť, aj bez zverejnenia Apoštolského listu vo forme „breve”.
Akékoľvek opačné ustanovenie nie je prekážkou.
MAURO KARDINÁL PIACENZA
Najvyšší penitenciár
KRYŠTOF NYKIEL
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V

tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že
si tieto veci skryl pred múdrymi a
rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik
nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn
bude chcieť zjaviť.

Musím si uvedomiť, že som človek a nie
stroj. Potrebujem oddych, relax, aby som
mohol slúžiť blížnym konkrétnym skutkom,
povzbudením, milým slovom, či už v rodine,
na pracovisku, v škole, v nemocnici, alebo
kamkoľvek ma Pán pošle. Dokážem denne
pobudnúť na Ježišovej hrudi alebo si posedieť pri Ježišových nohách?
Zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej.: z krstu Patrika Troppa 30€, z krstu Anny Čarnogurskej 30€, z pohrebu Marty Šoltesovej 50€, z pohrebu Františka Bašistu 20€, novomanželia
Francúzoví 50€. Pán Boh zaplať.
2. V pondelok 10.7.2017 bude stretnutie 24/7 po sv. omši o 19.15 v kostole.
3. V utorok je 25 rokov od biskupskej vysviacky Mons. Andreja Imricha, emeritného spišského pomocného biskupa. Modlime sa za neho, aby ho Pán obdaril svojou milosťou a zahrnul svojim požehnaním.
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 15.07.2017, prosíme tieto ženy:
Viera Pavličková, č.d. 36,Mariana Chovaňáková, č.d. 39,Ľudmila Chovaňáková, č.d. 40.
5. Počas prázdnin ranné sv. omše v stredu a v piatok vo farskom kostole nebudú.
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Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

18:30

ST

12.7.

Féria

18:30

SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
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Andrej Krempaský, syn Andreja a Viery r. Hudačekovej, býv. v Sp. Belej
a Lívia r. Antalová, dcéra Jozefa a Eleny r. Adamčíkovej, býv. v Kežmarku
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Dalibor Modla, syn Františka a Anny r. Horvátovej, býv. v Strážkach
a Veronika Špaková, dcéra + Františka a Viery Mazurekovej r. Žmijovskej, býv. v Strážkach
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Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Večerná sv. omša je z násled. nedele
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PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
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Anton Stach, syn Antona a Eleny r. Gemzovej, býv. v Sp. Belej
a Barbora Spišská, dcéra Vladimíra a Anny r. Vološinovej, býv. v Smižanoch

BOŽÍ ĽUD TREBA PÁSŤ S POKOROU A LÁSKOU

S
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LITURGICKÝ PREHĽAD

vätý Otec našiel podnet pre svoju kázeň v
dnešnom evanjeliu (Jn 21,15-19). Sv. Ján
opisuje konverzáciu medzi zmŕtvychvstalým Kristom a Petrom na brehu jazera, tam,
kde ho na začiatku svojho verejného účinkovania povolal. Ide o pokojný rozhovor medzi
priateľmi, všimol si pápež František, v atmosfére zmŕtvychvstania Pána.
Ježiš zveruje svoje ovce Petrovi, pričom mu trikrát kladie otázku, či ho miluje. „Ježiš si vyberá
najväčšieho hriešnika z apoštolov, ostatní
utiekli, tento ho zaprel: ,Nepoznám ho’. A Ježiš
sa ho pýta: ,Miluješ ma viac, než tamtí?’. Ježiš si
volí najväčšieho hriešnika, ... aby pásol Boží ľud.
A to nás nabáda k uvažovaniu,“ zamyslel sa Svätý Otec. Ježiš požiadal Petra, aby pásol jeho ovce s láskou:
„Nie pásť so vztýčenou hlavou, ako nejaký veľký vládca. Nie! Pásť s pokorou, s láskou, ako to
robil Ježiš. Toto je poslanie, ktoré dal Ježiš Petrovi. Áno, s hriechmi a s chybami. A to natoľko,
že hneď po tomto rozhovore sa Petrovi pokĺzne jazyk, pochybí, keď v pokušení zvedavosti
hovorí Pánovi: ,A tento učeník, kam pôjde, čo
bude robiť?’ Nuž, s láskou, uprostred svojich
chýb, svojich hriechov... s láskou: ,Lebo tieto

ovce nie sú tvoje ovečky, sú to moje ovečky,’
hovorí Pán. ,Miluj. Ak si môj priateľ, musíš byť
ich priateľom’.“
Svätý Otec si vo svojej homílii zaspomínal, ako
Peter zaprel Ježiša pred slúžkou veľkňaza. Bol si
taký istý v zapieraní Pána, ako si bol istý pri vyznaní: «Ty si Kristus, Syn živého Boha» (Mt
16,16). Pápež rovnako pripomenul pohľad Ježiša, ktorý sa stretol s tým Petrovým, keď ho zaprel. A apoštol, tak „odvážny v zapieraní, je
schopný trpko zaplakať“:
„A potom, po celoživotnej službe Pánovi, skončil tak ako Pán: na kríži. Nevychvaľuje sa však:
,Skončím ako môj Pán!’. Naopak žiada: ,Prosím, daj ma na kríž s hlavou dole, lebo takto aspoň bude jasné, že nie som Pán, ale služobník’.
Toto je to, čo si môžeme vziať z tohto rozhovoru, z tohto tak krásneho, tak pokojného, tak
priateľského, tak cnostného dialógu. Nech nám
Pán dá vždy milosť kráčať v živote so sklonenou hlavou: s hlavou hore vďaka dôstojnosti,
ktorú nám Boh dal, ale s hlavou dole, vediac, že
sme hriešnici a že jediným Pánom je Ježiš, my
sme služobníci.“
zdroj: radiovaticana
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

7.30 + František Bekeš
9.00 Zdr. a B. pož. Magdaléna a Marta
10.30 Zdr. a B. pož. Ján 70 r.

+ Jozef Kovalčík 25
výr.

+ Mária, Daniel a Alojz
+Michal, Viliam, Helena a
Helena

Po Zdr. a B. pož. Simona 20r., Katarína a Braňo
Ut

+ Anna 35 výr., Sebastián, Ján a ost. + rod.
Urbanovej a Rusnákovej

St

Zdr. a B. pož. Ján Kolodzej 70r. a jeho
rodiny

+ František Bekeš
Poďakovanie a B. milosť pre
Andreja s rodinou

Št

Zdr. a B. pož. Marta

Pi

Poďakovanie, zdr. a B. pož. za 10 r. spol.
života Dávid a Marta Židek a 30 r.

Zdr. a B. pož. Ladislav

So

7.30 Zdr. a B. pož. Marta
18.30 + Silvester, Anna, Ján a Žofia

+ Ivan Mačak

Ne

7.30 + Marián a Žofia Olekšák 30 výr.
9.00 + Margita Mazureková 1. výr.
18.30 + Anna a Andrej

+ Jozef

Poďakovanie za 30 r.
spol. života pre Janku Zdr. a B. pož. Helena Damerová
a Milana Džadoňa a B.
90r.
pož. pre rodinu
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