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Farská
Rodina
ZOMREL SPIŠSKÝ DIECÉZNY BISKUP

MONS. ŠTEFAN SEČKA

Dňa 28.10.2020 ráno v nemocnici 
v Levoči zomrel spišský diecézny 
biskup Mons. Štefan Sečka. 

"Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocni-
ce ho prijali cez víkend so zdravotnými problé-
mami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou 
chorobu srdca a bol diabetik. Zomrel na násled-
ky týchto chorôb. Úmrtie nebolo spojené s ocho-
rením COVID-19," uviedol pre TK KBS Peter 
Majcher.
Pohreb zosnulého diecézneho biskupa 
Mons. Štefana Sečku bude v utorok 3. no-
vembra na Spišskej Kapitule. O 10:00 bude 
pohrebná svätá omša v Katedrále svätého 
Martina a po nej bude telo zosnulého bis-
kupa pochované na cintoríne na Kapitule.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochore-
ním Covid-19 a vzhľadom na obmedzenia 
s tým spojené sa na rozlúčke s diecéznym 

otcom biskupom Štefanom zúčastní iba je-
ho najbližšia rodina, biskupi Slovenska a 
najbližší spolupracovníci z radov kňazov a 
laikov, ktorí budú konkrétne oslovení. 
Priamy prenos pohrebnej svätej omše od-
vysiela TV LUX a Rádio LUMEN. Pozýva-
me všetkých k modlitbe za zosnulého otca 
a pastiera našej diecézy. 

ŽIVOTOPIS MONS. ŠTEFANA SEČKU 
Mons. Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v 
Spišskom Štvrtku. Základnú školu absolvoval 
v rodnej obci a ukončil ju v roku 1968. Po ma-
turite v roku 1971 na SVŠ v Spišskej Novej 
Vsi, pokračoval v štúdiu na Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bra-
tislave. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 v 
Bratislave Mons. Júliusom Gabrišom. 
Po kňazskej vysviacke v rokoch 1976-1978 
absolvoval základnú vojenskú službu. V ok-
tóbri 1978 nastúpil za kaplána do Spišskej No-
vej Vsi. Od 1. októbra 1980 bol kaplánom v 
Dolnom Kubíne. Prvého marca 1984 sa stal 
správcom farnosti v Liptovských Revúcach. 
Od roku 1980 pracoval v diecéznej Kateche-
tickej komisii na príprave Katechizmu pre zá-
kladné školy. 
Prvého mája 1990 bol menovaný za vice-
rektora - ekonóma obnoveného Kňazské-
ho seminára biskupa Jána Vojtaššáka v 
Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí, 
kde pôsobil až do roku 2002. Pracoval v 
Presbyterskej rade a Kolégiu konzultorov, v 
Diecéznej i Slovenskej liturgickej komisii. 
Okrem služby ekonóma Kňazského semi-
nára prednášal pedagogiku a katechetiku. 

pokračovanie na druhej strane
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 LITURGICKÝ PREHĽAD (2.11.–8.11.) 

   Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 
 

PO 

2. 11. 

SPOMIENKA NA 
VŠETKÝCH VERNÝCH 

ZOSNULÝCH 

Spišská Belá 

7:30  na úmysel Svätého Otca  

9:00 za všetkých zosnulých  

10:30 na úmysel Svätého Otca  

16:00 za všetkých zosnulých  

18:30 † Viera a Michal  

Strážky 
8:00 † Milan  

17:00 na úmysel Svätého Otca  

Krížová Ves 
8:00 † kňazi našej farnosti  

10:00 za všetkých zosnulých   

UT 

3. 11. 

Sv. Martina de Porres, 
rehoľníka 

Ľubovoľná spomienka 

Spišská Belá 
6:30 ž. Anna s rod.  

18:30 † Šimon a Agnesa 

Strážky 17:00 † biskup Štefan Sečka  

ST 

4. 11. 

Sv. Karola 
Boromejského, biskupa 

Spomienka 

Spišská Belá 
6:30 ž. Ivana 

18:30 † Ondrej, Ľudmila, Pavol 

Krížová Ves 17:30 †  Alžbeta a František 

ŠT 
5. 11. 

Štvrtok 31. týždňa 
v Cezročnom období 

Spišská Belá 
6:30 † Imrich a Katarína 

18:30 Vincent a Katarína Kolodzej 

Strážky 17:00 † Walter, Oto 

PIA 

6. 11. 

O najsvätejšom Srdci 
Ježišovom 

Votívna sv. omša 
 

Prvý piatok v mesiaci 

Spišská Belá 
6:30 ž. Jaroslav a Lenka  

18:30 ž. Eva Vidová (50 rokov) 

Krížová Ves 17:30 ž. Jolana a Pavol  

SO 

7. 11. 

Panny Márie v sobotu 
Ľubovoľná spomienka 

 
Prvá sobota v mesiaci 

Spišská Belá 
6:30 ž. Mária s rod.  

18:30 † Milan, Ján a František 

Strážky 18:00 † Andrej 

NE 

8. 11. 

 
TRIDSIATA DRUHÁ 

NEDEĽA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

 

Spišská Belá 
9:00 † František, Vojtech, Anna 

10:30 † Štefan Slodičák 

Krížová Ves 10:00 † Pavlína, Andrej, Zuzana 

 

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
SPIŠSKÁ BELÁ
1. Úmysly sv. omší, ktoré sú zapísané na nasledujúci týždeň, odslúžime pri súkromných sv. 
omšiach, v termíne a čase uvedenom v rozpise bohoslužieb. 
2. V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých môže každý kňaz sláviť tri sväté omše (aj 
bez účasti veriacich). Jednu z nich môže aplikovať na svoj vlastný úmysel za zosnulých (vami 
nahlásené úmysly), druhú ma aplikovať za všetkých zosnulých a tretiu na úmysel Svätého Otca.
3. Darovali: novomanželia Ján a Anna 70€, z pohrebu Karola Šterbáka 50€, na rekonštrukciu 
kostola v Spišskej Belej Bohuznámi darcovia 200 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Úmysly sv. omší, ktoré sú zapísané na nasledujúci týždeň, odslúžime pri súkromných sv. 
omšiach, v termíne a čase uvedenom v rozpise bohoslužieb. Keďže sa v týchto dňoch slávia 
sv. omše bez účasti veriacich,  kňazom sa neodporúča sláviť denne viac ako jednu svätú 
omšu. Z tohto dôvodu nie je možné odslúžiť všetky úmysly, ktoré boli nahlásené na ten-
to týždeň.
KRÍŽOVÁ VES
1. Úmysly sv. omší, ktoré sú zapísané na nasledujúci týždeň, odslúžime pri súkromných sv. 
omšiach, v termíne a čase uvedenom v rozpise bohoslužieb. Keďže sa v týchto dňoch slávia 
sv. omše bez účasti veriacich,  kňazom sa neodporúča sláviť denne viac ako jednu svätú 
omšu. Z tohto dôvodu nie je možné odslúžiť všetky úmysly, ktoré boli nahlásené na ten-
to týždeň. 
Darovali: manželia Vladimír a Gabriela 100€. Darcom Pán Boh zaplať!

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ: 
Michal Krempaský, syn rodičov Františka a Aleny r. Kovalčíkovej, bývajúci v Krížovej Vsi a 

Alena Lopušeková, dcéra rodičov Jozefa a Aleny r. Ovčárovej, bývajúca v Gánovciach
ohlasujú sa po prvýkrát.

V roku 1992 mu Svätý Otec Ján Pavol II. udelil 
titul Monsignor. V rokoch 1995 - 1997 pokra-
čoval v postgraduálnych štúdiách na Katolíckej 
univerzite v Lubline (PL), kde dosiahol licen-
ciát teológie (ThLic). V rokoch 1997 - 2000 
pokračoval v doktorandskom štúdiu, ktoré za-
vŕšil doktorátom teológie (ThDr.), a PhD, na 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohoslo-
veckej fakulte Univerzity Komenského v Brati-
slave. Téma dizertačnej práce bola Starostlivosť 
Cirkvi o mládež - výchova k zrelej viere (Nábo-
ženská skúsenosť stredoškolskej mládeže.) 
V roku 2001 bol Mons. Sečka menovaný za ga-
ranta pre Pedagogiku a Katechetiku v Progra-
me vzdelávania kňazov Spišskej diecézy. 
Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 28. júna 2002 
Mons. Štefana Sečku za spišského pomocného 
biskupa s titulom cirkvi Sita. 27. júla 2002 bol 
konsekrovaný za biskupa v Katedrále sv. Marti-
na v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule. 
Hlavným konsekrátorom bol vtedajší diecézny 

biskup Mons. František Tondra, spolukonsekrá-
tormi boli: Mons. Józef Henryk Nowacki, vte-
dajší apoštolský nuncius v SR, a Mons. Alojz 
Tkáč, vtedajší košický arcibiskup. Prvého augus-
ta 2002 bol menovaný za generálneho vikára. 
V novembri 2002 bol KBS ustanovený za prezi-
denta Slovenskej katolíckej charity. V roku 
2003 bol menovaný KBS za predsedu Rady pre 
pastoráciu v zdravotníctve a v Slovenskej kato-
líckej charite, ako aj v Komisii pre klérus - Sub-
komisii pre permanentnú formáciu. Pôsobil 
ako odborný asistent na Katedre katechetiky a 
pedagogiky na Katolíckej univerzite, Teologic-
kej fakulte, Teologickom inštitúte v Spišskej 
Kapitule - Spišskom Podhradí. Štvrtého augus-
ta 2011 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. 
vymenovaný za spišského diecézneho biskupa. 
Úrad kánonicky prevzal 10. septembra 2011. 
Jeho biskupským heslom bolo “Crux Chris-
ti perficiat nos” (Kristov kríž nech nás zdo-
konalí).

Zdroj: TKKBS
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