pokračovanie z titulnej strany
tení s ostatnými biskupmi Slovenska
pestovať affectus collegialis – kolegiálny
spôsob myslenia a cítenia pre dobro univerzálnej Cirkvi.
- Pôsobili ste v mnohých miestach spišskej diecézy, zrejme ju dobre poznáte a aj
kňazi vás, bude to výhoda, alebo nevýhoda?
Som presvedčený, že vzájomné poznanie
kňazov je vždy viac na úžitok, než na škodu.
Napríklad aj pre otvorenejší neformálny
dialóg, ktorý tak môže byť obohacujúci pre
obe strany.
- Najbližšími spolupracovníkmi biskupa
sú kňazi a diakoni. Akým spôsobom sa
im budete snažiť byť nablízku?
Životná skúsenosť, ktorú som nadobudol
počas 20-ročnej služby ako špirituál v kňazskom seminári, je cennou devízou, ktorá mi
určite napomôže zostať blízky Bohu i vysväteným služobníkom Cirkvi, ale aj všetkým
veriacim v diecéze.
- Máte už nejakú predstavu, čo bude vašou
hlavnou úlohou ako pomocného biskupa
diecézy? Kde vidíte svoj hlavný priestor realizácie ako pomocného biskupa?
Počkám na vyjadrenie diecézneho biskupa
Mons. Štefana Sečku a jeho očakávania;
podľa toho sa potom zariadim.
- Uvažovali ste, akým biskupským heslom sa budete riadiť?
Áno, uvažoval. Ale keďže nie som definitívne rozhodnutý, počkajme si ešte nejaký čas.
- Čo vás čaká v najbližších dňoch a čo
odkazujete čitateľom TK KBS a veriacim
v diecéze a na Slovensku?
V najbližších dňoch sa chcem čo najlepšie
pripraviť – aj vnútorne, ale aj navonok, napríklad kvalitnými homíliami a príhovormi,
na slávenie veľkonočného tajomstva. Uve-

domujem si, že je to pre mnohých nielen vo
farnosti, ale aj pre mnohých na Slovensku
veľká skúška trpezlivosti, aj odriekania, ale
možno aj viery. My však veríme, že Pán Boh
nás nedovolí skúšať nad naše sily.
- Čaká vás viac zodpovednosti ako doteraz, kde budete čerpať silu pre svoju každodennú prácu?
V zmysle slov žalmistu Spoľahni sa na Pána
a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a
tešiť sa z bezpečia ... Pánovi zver svoje cesty
a jemu dôveruj, on sa už postará (Ž 37, 3.5)
– práve v dôvere k Pánu Bohu a v duchovnej pomoci blížnych chcem hľadať posilu
pre každodennú prácu. Keď sa k tomu pridá
pookriatie v spoločenstve priateľov a blízkych ľudí, som presvedčený, že poslanie, ku
ktorému ma Pán pozýva, s Božou pomocou
zvládnem.

Farská

Rodina

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

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK MENOVAL NOVÉHO
SPIŠSKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA

Prinášame krátky rozohovor, ktorý poskytol
pre TK KBS.
--- Keď diecéza požiadala o pomocného
biskupa, napadlo vám, že by ste to mohli
byť práve vy?
Nad možnosťou, že by som práve ja mohol
byť pomocným spišským biskupom som sa
nezamýšľal z dôvodu množstva iných úloh a
starostí vyplývajúcich zo služby farára a dekana v Kežmarku.

- Máte nejaký duchovný vzor, svätca alebo
biskupa, ktorý by ste chceli nasledovať?
Mám v osobitnej úcte všetkých svätých Jánov (sú ich desiatky) a z nich zvlášť Jána
Krstiteľa, Jána evanjelistu, Jána z Boha a Jána Máriu Vianneya. Tiež mi je blízkym vzorom sv. František Saleský.
- Podľa pápeža Františka „Biskup je sluha,
pastier, otec, brat, nikdy nádenník... Má
väčšiu zodpovednosť za službu, než za
moc, podľa príkazu Majstra ´Kto je medzi
vami najväčší, nech je ako najmenší´“. Čo
to pre vás v tomto kontexte znamená?
Pán Ježiš celé vykupiteľské dielo tu na zemi
vykonal v pokore. Pokorou ho začal v Betleheme, pokorou ho aj ukončil na Kalvárii.
Byť vysväteným služobníkom Cirkvi znamená kráčať v jeho šľapajach pokornej láskavosti počas celého života od vysviacky až
do smrti. To platí nielen pre biskupov, ale aj
pre kňazov a diakonov.
zdroj: TK KBS

Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada: ICLic. Jakub Grich (OPraem), Mgr. Martin Schreiner, Mgr. Ján Grivalský,
Jaroslav Bachleda.

www.rkfarnost.spisskabela.sk mail: fspbela@gmail.com
Kancelária: 052/458 13 86 alebo 0902 591 534
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P

ápež František 25. marca 2020
vymenoval nového spišského
pomocného biskupa. Stal sa ním
dp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku.
Menovanie nového biskupa je výrazom
pastierskej starostlivosti Svätého Otca o
dobro veriacich ľudí na Slovensku, aby mu
nechýbali dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať poslanie Cirkvi - sprevádzať Boží ľud po ceste k večnému životu. Zároveň
je výzvou pre všetkých ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali svojimi
modlitbami a obetami.

- Keď ste prijali správu o menovaní, čo
vám v tej chvíli ako prvé zišlo na um?
Hoci je v tieto dni, kedy platia viaceré obmedzenia pre pandémiu, navonok menej
práce v službe kňazov, myslím, že okrem
osobného posväcovania mnohí kňazi využívajú čas aj na usporiadanie kancelárskych záležitostí či vybavenie dlho odkladaných záležitostí, ktoré doposiaľ neboli
až také urgentné a pod. V podobnej situácii som bol i ja.
- Čo to menovanie znamená osobne pre
vás - rodáka z Oravy, dekana v Kežmarku
a čo podľa vás predstavuje pre diecézu a
Cirkev na Slovensku?
Na jednej strane menovanie na biskupa niečo v mojom živote zmení, na druhej nezmení. Nezmení sa v mojom živote môj životný cieľ, ktorým je nebo, a prostriedok na
jeho dosiahnutie – služba Bohu i blížnym.
Zmení sa obsah služby a posväcovania. Pomocný biskup by mal byť k dispozícii diecéznemu biskupovi a spolu s ním v zjednopokračovanie na zadnej strane
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REŠTAUROVANIE HLAVNÉHO OLTÁRA SV. ANTONA

V

tomto týždni sa demontoval hlavný oltár v našom farskom kostole.
Pri tejto demontáži sa ukázalo v akom dezolátnom stave
je architektúra oltára, ale
najmä dve sochy s polychrómiou. Je to socha
sv. Antona a sv. Mikuláša. Nakoľko oltárna archa nie je v zozname národných kultúrnych
pamiatok, hneď sa odviezla na
reštaurovanie. Všetky tri sochy sú v kostole, potrebujú
nutné reštaurovanie.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ, ktoré sú zapísané na nasledujúci týždeň, postupne odslúžime

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ, ktoré sú zapísané na nasledujúci týždeň, postupne odslúžime
pri súkromných svätých omšiach.

pri súkromných svätých omšiach.

Dávame vám do pozornosti ONLINE PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ CEZ YOUTUBE. Sväté

Dávame vám do pozornosti ONLINE PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ CEZ YOUTUBE. Sväté
omše budú počas týždňa večer o 18:30 a v nedeľu o 9:00.

omšeKTO
budú
večer o
18:30 a ZMIERENIA,
v nedeľu o volajte
9:00. na číslo: 0902 591 534.
BY počas
NUTNEtýždňa
POTREBOVAL
SVIATOSŤ

KTODarovali
BY NUTNE
POTREBOVAL
ZMIERENIA,
volajte50€.
na číslo:
0902
591 534.
na kostol
v SpišskejSVIATOSŤ
Belej: z pohrebu
† Jozefa Knapika
Pán Boh
zaplať!
Darovali
na kostol
v Spišskej
Belej:
pohrebu
† Jozefa
Knapika
50€.
Pán
Boh zaplať!
Darovali
na kostol
v Krížovej
Vsi: zzkrstu
Amélie
Strakovej
50€, pani
Edita
Nováková
50€.
Pán Boh
Darovali
na zaplať!
kostol v Krížovej Vsi: z krstu Amélie Strakovej 50€, pani Edita Nováková 50€.

Pán Boh zaplať!
PO

DUCHOVNÉ POVZBUDENIE SPIŠSKÉHO BISKUPA
MONS. ŠTEFANA SEČKU

S
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pišská Kapitula 26. marca. Prinášame duchovné povzbudenie, ktoré v
čase epidémie koronavíru napísal
spišský biskup Mons. Štefan Sečka.
Drahí veriaci!
Prihováram sa Vám v neľahkom čase, ktorý
nás postihol z dôvodu pandémie koronavírusu a zasiahol do života nás všetkých. Uvedomujem si vážnosť situácie a zároveň aj
mieru ohrozenia, ktorej sú vystavení zvlášť
starí a chorí ale rovnako aj zdravotnícky personál a všetci tí, ktorí v službe druhým nasadzujú vlastné životy. Napriek tomu, spojený
s ostatnými biskupmi Slovenska, Vás chcem
povzbudiť k zachovaniu vnútorného pokoja
a nádeje.
Mnohí sa iste pýtate, odkiaľ má v týchto
dňoch plynúť ten pokoj a nádej, o ktorých
hovorím. Chcem Vám preto pripomenúť
udalosť o Emauzských učeníkoch, ktorú
dobre poznáme. Títo dvaja odchádzali sklamaní z Jeruzalema, pretože si mysleli, že ten,
v ktorého dúfali, že vykúpi Izrael, zomrel a
už je niekoľko dní mŕtvy. Kráčajúc vo svojom sklamaní sa k nim priblížil Ježiš a vysvetľujúc im Písmo premenil ich mysle. Pri
lámaní chleba zrazu zbadali, že ten, o ktorom
si mysleli, že je mŕtvy, žije a je tu prítomný
medzi nimi (porov. Lk 24, 13-35).

Drahí bratia a sestry, Ježiš nás neopustil
ani dnes. On je tým zdrojom pokoja a nádeje, ktorý má prežiariť svojim svetlom aj
tie najtemnejšie predpovede budúcnosti.
Tento pokoj a nádej v aktuálnej neistote nedokáže garantovať nikto iný. Uvedomme si,
že „ak je Boh za nás, kto je proti nám“? (Rim
8, 31) Ježiš je prítomný stále medzi nami. Aj
dnes chce utešiť srdce smutných, dodať odvahu ustráchaným, vliať silu vyčerpaným,
utrieť slzu plačúcim a byť priateľom osamelých. Hoci väčšina z Vás nemôže aktuálne
prijímať Krista v Eucharistii, zvláštnym spôsobom sa s ním môžeme stretávať v Božom
slove. Preto
Vás povzbudzujem, aby ste brali v tomto čase častejšie do rúk Sväté Písmo a spoznali v
ňom toho istého Krista, ktorý sa nám dáva
vo sviatosti Eucharistie.
Obráťme v tomto pôstnom čase naše srdcia k nemu. Uvedomme si jeho blízkosť a
silu. Dajme mu priestor, aby svojím všemocným konaním premenil aj tento náročný čas na čas duchovného rastu a požehnania. Chcem Vás uistiť, že sa za Vás
všetkých modlím, obetujem za Vás svoje
kríže a zo srdca Vám žehnám!
Mons. Štefan Sečka, spišský biskup

PO

30.3.

30.3.

UT

31.3.

Pondelok
po 5. pôstnej nedeli

Pondelok
po 5. pôstnej nedeli

Utorok
po 5. pôstnej nedeli

Spišská Belá

† Anna a Ján s rod.
† Šimon a Agnesa

† Anna a Ján s rod.

Krížová Ves
Spišská
Belá ž. Vincent
Spišská
KrížováBelá
Ves
Strážky

† Šimon a Agnesa

† Jozef a Margita

ž. Vincent

ž. členovia ružencového bratstva

Jozefa Anna
a Margita
††
Jakub

Utorok
po 5. pôstnej nedeli

Spišská Belá

1.4.

Streda
po 5. pôstnej nedeli

ST ŠT
1.4. 2.4.

Streda
Štvrtok
po po
5. pôstnej
nedeli
5. pôstnej
nedeli

Spišská
Belá
Spišská Belá † Matúš s rod.

UT
31.3.ST

Spišská Belá

Strážky

Krížová Ves
Strážky

Krížová Ves

členovia
† ž.
Daniel
Vojčíkružencového bratstva
Jakub
Anna
††
Žofia,
Ján,a Lucia

††
Michal,
Mária
Daniel
Vojčík

† Žofia, Ján, Lucia

† Margita a František

† Michal, Mária

ž. Viera, Eva a dobrodinci

ŠT PIA
2.4. 3.4.

Štvrtok
Piatok
5. pôstnej
nedeli
po po
5. pôstnej
nedeli

Spišská
Belá † Matúš s rod.
Spišská Belá

PIA SO

Sobota
Piatok
po 5. pôstnej nedeli
po 5. pôstnej nedeli

Spišská
Belá † Ján a Katarína s rod.
Spišská Belá

Sobota
po 5.
pôstnej
nedeli
KVETNÁ NEDEĽA

Spišská Belá
Spišská
Belá

3.4.

4.4.

SO
4.4. NE

5.4.

Strážky

Krížová Ves

Krížová Ves

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
Strážky

NE

KVETNÁ NEDEĽA

5.4.

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

† Ján s rod.

† Margita a František

† Mária, Jakub a Alojz

ž. Viera, Eva a dobrodinci

Ján s rod.
ž. †Ružena

Mária,a Ján
Jakub
a Alojz
††
Zuzana
s rod.

††
František
Ján a Katarína s rod.
zaž.veriacich
Ružena
ž. Michal

† Zuzana a Ján s rod.

ž. Jana (poďakovanie za 50 r.)

† František

Krížová Ves
Spišská
Belá za našu mládež
za veriacich

Strážky
Krížová Ves

ž. Michal

ž. Jana (poďakovanie za 50 r.)
za našu mládež

3

