pokračovanie z druhej stran
Úplné odpustky sa udeľujú za bežných
podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu
zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa
pri určených príležitostiach a určeným
spôsobom.
Oficiálny preklad dekrétu budú publikovať
jednotlivé miestne cirkvi. Pre stručný obraz možno z jeho obsahu uviesť, že odpustky sa udeľujú napríklad tým, ktorí
budú aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden
deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv.
Jozefovi.
Ďalej tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva. Tiež rodinám alebo
snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť
ruženec. Podobne tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv.
Jozefa a každému veriacemu, ktorý bude
modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca
všetkých bola dôstojná.
Plnomocné odpustky získajú aj veriaci,
ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú
modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra (ad intra a ad extra) a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí
znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. Ak patria k latinskému obradu, urobia
tak Litániami k sv. Jozefovi, v prípade byzantského obradu Akatistom k sv. Jozefovi
(alebo jeho časťou), prípadne inou modlitbou k sv. Jozefovi vlastnou ich liturgickej
tradícii.
Dekrét predkladá na inšpiráciu postoje
iných svätých: Sv. Terézia z Avily považovala sv. Jozefa za ochrancu pre všetky životné okolnosti. Sv. Ján Pavol II. sa vyjadril, že
postava sv. Jozefa «vo svetle tretieho kresťanského tisícročia nadobúda pre Cirkev v

súčasnosti mimoriadny význam» (Apošt.
exhort. Redemptoris custos, 32). V texte
dekrétu ďalej čítame:
„Aby sme znovupotvrdili univerzálnosť
patronátu sv. Jozefa nad Cirkvou, ako prídavok k vyššie uvedeným príležitostiam,
Apoštolská penitenciária udeľuje plnomocné odpustky veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú
modlitbu alebo úkon úcty ku sv. Jozefovi, napríklad „K tebe sa utiekame, sv. Jozef “, osobitne pri príležitosti 19. marca
a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny Ježiša,
Márie a Jozefa, v Nedeľu sv. Jozefa (podľa
byzantskej tradície), v 19. deň každého
mesiaca či v každú stredu – deň zasvätený
pamiatke svätca podľa latinskej tradície.
V aktuálnom kontexte zdravotnej pohotovosti sa dar úplných odpustkov osobitne
rozširuje na seniorov, chorých, zomierajúcich a na všetkých tých, ktorí z oprávnených dôvodov nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným od
akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť,
hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky, doma alebo tam, kde sa povinne
zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť sv. Jozefa – útechy chorých a patróna
dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu
bolesti a problémy svojho života.“
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ol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať
svedectvo o svetle, aby skrze neho
všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z
Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som
Mesiáš.“
„Čo teda, „pýtali sa ho, „si Eliáš?“
Povedal: „Nie som.“
„Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“
Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli
dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“

Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal
prorok Izaiáš.“
Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si
Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami
stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať
mu remienok na obuvi.“
To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde
Ján krstil
(Jn 1, 6 – 8. 19 – 28).
Ján ako prvý človek vydáva svedectvo o
Ježišovi. Po ňom to urobili mnohí ďalší,
tisíce možno aj milióny ľudí svedčili slovom i životom o Kristovi, Jednorodenom
Božom Synovi. A dnes môžem na túto
cestu svedectva vykročiť aj ja! Boh odo
mňa neočakáva mimoriadne svedectvá či
veľkú misionársku prácu. Najprv ma pozýva k hlbšiemu vzťahu s ním. Ján Krstiteľ sa dlho pripravoval na púšti. Ježiš
Kristus žil dlhé roky v Nazarete, kým začal ohlasovať svoje učenie. Ja by som tiež
nemal čakať hneď niečo veľkolepé. Namiesto toho by som mal objavovať Pána
za všetkými maličkosťami, ktoré prináša
každý nový deň! Môžem si „urobiť“
miesto vo svojom srdci pre núdznych,
starých, opustených, ľudí bez domova,
deti v detských domovoch, chorých v nemocniciach... Sám Ježiš v týchto ľuďoch
sa zo mňa teší a je rád, že vydávam skvelé
svedectvo o ňom všetkým ľuďom bez rozdielu. Nech je tak!
Zamyslenia+

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

SPIŠSKÁ BELÁ
1.Dnes popoludní o 15:00 bude vo farskom kostole eucharistická pobožnosť.
2. V piatok bude večerná sv. omša za účasti detí.
3. V tomto týždni budeme vysluhovať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami.
Spovedať budeme v piatok a v sobotu v sále farského úradu od 09:00 do 12:00 a popoludní od 14:00 do 17:00.
Do sály bude prenesená aj Eucharistia. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu vás prosíme,
aby ste sa na sviatosť zmierenia pripravili doma a počas sv. spovede sa obmedzili iba na vyznanie
hriechov. Takýmto spôsobom predídeme dlhšiemu zdržiavaniu sa v miestnosti.
Vo farskom kostole budeme spovedať pol hodiny pred každou sv. omšou.
4. Do nedele 20.12. môžete v sakrestii kostola nahlásiť chorých, ku ktorým pôjdeme na
budúci pondelok 21.12. dopoludnia.
5. V utorok 15.12 o 18:00 začína vo farskom kostole predvianočný deviatnik.
6. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v piatok 18. 12. po večernej sv. omši prosíme
skupinu č. 28: ul. 1. mája: Buricová č. 40, ul. Moskovská: Pajerová č. 5, Ščurková č. 9
Lunterová č. 11, ul. SNP: Pitoňáková č. 15.
7. Darovali: z krstu Jakuba Mituru 50€, na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej daroval
Bohuznámy darca 300€ , Bohuznáma darkyňa 100€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. V tomto týždni budeme vysluhovať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami.
Spovedať budeme vo štvrtok od 15:00 do sv. omše.
2. O predvianočné upratovanie kostola v sobotu 19.12. prosíme tieto ženy:
Andrea Bednarčíková, Viera Mazureková, Lýdia Kačmarčíková, Alena Krempaská,
Danka Petriľáková, Anna Budzáková.
KRÍŽOVÁ VES
1. V stredu bude sv. omša za účasti detí.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 19.12. prosíme tieto ženy:
Marta Hangurbadžová, č.d. 131, Mária Olšavská , č.d. 134, Silvia Vengliková, č.d. 136.
Prosíme ženy, ktoré upratujú, aby po každej sv. omši prišli vydenzifikovať lavice a kľučky na
dverách kostola.

ROK SV. JOZEFA JE PRÍLEŽITOSŤOU NAČER
PAŤ BOŽIU MILOSŤ CEZ ODPUSTKY

Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa. Príslušný apoštolský list Patris corde (S otcovským srdcom) podpísal 8. decembra, presne 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870.
Pri príležitosti Roka sv. Jozefa pápež František prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie
udelil možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí.
Dekrét Apoštolskej penitenciárie s podpis- „Všetci veriaci tak budú mať možnosť
mi hlavného peniteciára kardinála Maura usilovať sa prostredníctvom modlitieb a
Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Ny- dobrých skutkov, aby za pomoci sv. Jokiela je pozvaním pre veriacich využiť ob- zefa, hlavy nebeskej rodiny z Nazareta,
dobie, ktoré potrvá do 8. decembra 2021, nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých
na „denné posilňovanie svojho života ľudských a sociálnych súžení, ktoré dnes
viery v uskutočňovaní Božej vôle napl- postihujú súčasný svet.“
no,“ podľa vzoru svätého Jozefa:
pokračovanie na zadnej strane
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LITURGICKÝ PREHĽAD (14.12.– 20.12.)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá

PO
14. 12.

Sv. Jána od Kríža, kňaza
a učiteľa Cirkvi
Spomienka

6:30

† Anna, Jozef, Ľubomír

18:30

† Šimon a Vilma

17:30

† Ján, Vladimír, Ján

6:30

ž. Monika a Alojz

18:30

† Peter, Jozef, Anna

Strážky

17:00

† rod. Fecková

Krížová Ves

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

6:30

† Anna Bekešová

18:30

ž. Maroš

17:30

† Peter Rezničák

6:30

† Žofia a Štefan Bekeš

18:30

† Martin (10. výročie)

17:00

† Mária a František

6:30

ž. Zuzana s rod.

18:30

† František a Anna

17:30

ž. Slávka Harabinová

6:30

† členovia III. rádu sv. Františka

18:30

† Mária, Ján, Viera Britaňák

Strážky

17:00

na úmysel celebranta

Krížová Ves

17:30

na úmysel celebranta

7:30

† Jozef a Mária

9:00

ž. Ján (70 rokov)

10:30

za veriacich

16:00

na úmysel celebranta

18:30

† František, Mária a rod.

9:00

† František Modla

10:00

† Helena

10:30

sv. omša v pastoračnom centre

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá

UT
15. 12.

ST

Utorok po 3. adventnej
nedeli

16. 12.

Streda po 3. adventnej
nedeli

ŠT
17. 12.

Štvrtok po 3. adventnej
nedeli

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá
Strážky

PIA
18. 12.

Piatok po 3. adventnej
nedeli

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá

SO
19. 12.

Sobota po 3. adventnej
nedeli

Spišská Belá
NE
20. 12.

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ
NEDEĽA
Strážky
Krížová Ves
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