pokračovanie z titulnej strany
„Samozrejme! To by urobil každý poriadny kresťan, dokonca aj život treba vedieť obetovať za svoju vieru!“ Potom sa Festus na chvíľu odmlčal a
dodal: „Kristus by ma posilnil, aby som sa nebál.“
To „čudné“ kresťanstvo, ako ho desaťročný Martin nazval, neustále zamestnávalo chlapcovu myseľ. Stretli ste sa aj vy s niekým, kto tak smelo vyznal svoju vieru? Poznal som učiteľa, ktorý
odmietol v škole rozprávať proti Bohu – vyhodili
ho a až do roku 1990 pracoval ako smetiar na
technických službách. Nebolo nás veľa, ale nevadil nám výsmech, keď sme v piatok v školskej jedálni na tanieri nechali mäso. A ak nás práve v nedeľu volali na výlet, aby sme vymeškali sv. omšu,

zriekli sme sa a facka od učiteľa možno pálila viac
ako Rúfusova ruka, no v srdci sme sa tešili ako
apoštoli kedysi, že sme mohli vyznať vieru a niečo
pre ňu vytrpieť. Syn toho učiteľa-smetiara
je vynikajúcim kňazom. Určite jeho svedectvo
viery prinieslo veľké ovocie. Porozprávajte sa doma o tom, ako vieru žili a možno aj bránili vaši rodičia. Možno boli pre vieru aj prenasledovaní alebo sa zriekli takých záujmov, ktoré im to
nedovoľovali, alebo obmedzovali praktizovať vieru. Čo tak v najbližšie dni pokúsiť sa vieru úprimnejšie žiť a nebáť sa ju vyznať. Žime ju tak ako
Festus či Rúfus z dnešného príbehu. Aj nás pozorujú mnohí ako praktizujeme vieru, buďme im na
povzbudenie.

„DUCH PÁNA JE NADO
MNOU, LEBO MA
POMAZAL“

zovanej kultúre okolo nás, Boh je vytlačený na
okraj ako nepotrebný. Budujeme svet len v našej
perspektíve, na základe našich dosiahnutých cieľov
a Boha nechávame stáť bokom. Otázka Boha sa
stáva základnou otázkou. Existuje skutočný, dobrý
Boh, alebo musíme dobro vynájsť sami? V prvom
pokušení sa zrkadlí otázka rôznych falošných filozofií, ktorým musíme čeliť a uznať, že nežijeme len
z chleba, ale predovšetkým z poslušnosti Božiemu
Slovu. V druhom je Boh skúšaný ako produkt, ktorý musí prejsť experimentom. Pohľad z vrcholu
chrámu nám pripomína pohľad z kríža. Ježiš neskočí do priepasti na slovo diabla, aby pokúšal Boha,
ale neskôr, keď príde čas, ktorý chce Otec, zostúpi z
kríža do priepasti smrti, ako skutok lásky Boha k
človeku. Ježiš plní vôľu Otca. V treťom pokušení je
ukryté posolstvo celej udalosti na púšti. Mesiáš, kráľ
sveta, môže jediným pokľaknutím zjednotiť celú
zem do veľkého kráľovstva pokoja a blahobytu.
Presne to priniesol Solovjevov Antikrist ľudstvu. Ježiš odmieta pozemské kráľovstvá, tie zostávajú ľudskými kráľovstvami, každý kto sa usiluje o perfektný svet na zemi, hrá do karát diablovi. Ježiš
nepriniesol svetový mier, všeobecný blahobyt, čo
teda v skutočnosti priniesol? Odpoveď je jednoduchá: Boha. Priniesol Boha, ktorý bol zahalený, a teraz poznáme jeho tvár v Kristovi a s Ním aj pravdu
o pôvode a cieli človeka, vieru, nádej a lásku. Len
pre tvrdosť srdca si myslíme, že je to málo.
Zamyslenia

V dnešnom evanjeliu Ježiš zostupuje do drámy histórie ľudstva, hovorí Benedikt XVI. v knihe Ježiš
Nazaretský. Mená Mesiáš (z hebrejčiny) a Kristus
(z gréčtiny) znamenajú to isté Pomazaný. Ježiš sa
prvýkrát verejne predstavil svetu v Nazaretskej synagóge slovami Izaiáša, „Duch Pána je nado mnou,
lebo ma pomazal“ (Lk 4,18 a Is 61,1). Pomazanie
predstavuje kráľovský a kňazský úrad. Ako prvé ho
vedie Duch na púšť. Úlohu vždy predchádza čas
vnútorného uzobrania, v ktorom prichádzajú pochybnosti. Ježiš sa stretáva s ľudskými pokušeniami, lebo niet inej cesty ako pozdvihnúť padnutú
ľudskosť. Aby ju ako „stratenú ovcu“ priviedol opäť
domov, musí zostúpiť až do hĺbok ľudskej prirodzenosti. Udalosť pokúšania na púšti je prepojená s
udalosťou krstu, lebo tam sa Ježiš pridal k zástupu
hriešnikov. Púšť, opak rajskej záhrady, nás privádza
naspäť k príbehu stvorenia, kde Adam pokušeniu
podľahol. Kristus, nový Adam, premohol pokúšanie hriechu, a tak zmieril ľudstvo a celé stvorenie s
Bohom. Teraz môže opäť lev bývať spolu s baránkom a leopard si ľahne vedľa dieťaťa, nastáva pokoj,
ako predpovedal Izaiáš (Iz 11,6). Čo je v pozadí
všetkých troch pokušení, na čo sú všetky tri zamerané? To isté, čo možno vidieť v dnešenej sekulari-
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KATECHÉZY O SV. MARTINOVI Z TOURS:

4. ROZPRAVA O VIERE VZBUDZUJE V MARTINOVI
TÚŽBU POZNAŤ TO „ČUDNÉ KRESŤANSTVO“

P

ríchod Martinovho otca z boja bol spojený s príchodom nového učiteľa, gréckeho mladíka Aristona. V tom čase o
školách dnešného typu nebolo chyrovať, učili sa iba tí, ktorí mali súkromných učiteľov.
Martinov otec si to mohol dovoliť, a tak Martin
so svojím priateľom Festom zasadli do školských
lavíc. Festus bol synom statočného stotníka Cornélia, a tak ako jeho otec, aj on bol kresťanom.
Začali najprv čítať abecedu, potom písať a dostali
sa aj k násobilke. Martinovi sa veľmi páčilo, keď
im učiteľ rozprával staré grécke báje. Báje ovplyvnené mnohobožstvom, ktoré bolo v tom čase
veľmi rozšírené, spomínali rôznych bohov. Pre
každú situáciu či problém existovalo iné božstvo.
Báje boli plné nečakaných situácií, komplikovaných príbehov a bojov. Vtedy počúval so žiariacimi očami a neprekážalo by mu, keby to bolo aj
celý deň. Jeho spolužiak Festus však nadšený nebol. Jedného dňa to už nemohol počúvať, a tak
prerušil svojho učiteľa: „Prečo nám rozprávaš také klamstvá? Neexistuje boh Apolón ani Zeus.
Neexistuje Herakles, Mars – boh vojny, všetci sú
vymyslení a nikdy nežili!“
Martina prekvapili tieto slová a mladého gréckeho učiteľa tiež zarazili. „Malý Riman, čo sa zlostíš?
Či ako Riman pohŕdaš bohmi, ktorých ste od nás
Grékov prebrali a zmenili im mená?“
„Neverím ani v Dia, ani v Jupitera, ani v Apolóna!
Som kresťan a keď chceš rozprávať o Božích veciach, rozprávaj o pravom a jedinom Bohu! Rozprávaj o Bohu, ktorý dal cisárovi Konštantínovi
zvíťaziť nad pohanmi!“
„Nevedel som, že si kresťan, ale mal by si poznať
bohov, ku ktorým sa stáročia modlili tvoji predkovia.“

„Naozaj veríš týmto rozprávkam?“
„Je to predsa dedičstvo môjho národa...“
„Ale neveríš tomu, však?“
Festus dobre odhadol svojho učiteľa. Veril v nejakú najvyššiu bytosť, ale či to bol niektorý z gréckych, či rímskych bohov? V tom istotu stratil už
dávno. Učiteľ spolu s Martinom obdivoval Festovu istotu, ktorú mal od svojho otca. Martin ešte
nikdy nevidel človeka tak zapáleného pre vieru.
Iba to ho mrzelo, že v jeho očiach bolo kresťanstvo čudné. Cez voľno chlapci zašli do kuchyne
niečo si zjesť. V spoločnosti starého sluhu Rúfusa
im chutilo, no v Martinovej hlave stále doznievala
debata z vyučovania.
„Prečo si sa tak pustil do učiteľa?“
„Lebo som kresťan a nemám rád tieto pohanské
bájky. Ty tomu nerozumieš, ale aj Rúfus je kresťan, ten by ti to vedel vysvetliť.“
„Ojojoj, som len starý sluha, ja neviem nič vysvetliť,“ zapojil sa do rozhovoru starec so zjazvenou
rukou.
„Čo sa ti stalo s rukou, Rúfus?“
„To ti aj ja viem povedať,“ zvolal Festus.
„Keď bol cisárom Dioklecián, jeden rímsky sudca
chcel Rúfusa prinútiť, aby priniesol obetu pohanským bohom a keďže sa zdráhal, strčili mu ruku
do ohňa.“
„Do ohňa? Veď to muselo strašne bolieť!“ vyhŕklo z Martina.
„Potom ho poslali do olovnatých baní, drel tam
ako otrok dovtedy, kým cisár Konštantín nedal
našej Cirkvi slobodu.“
„Počúvaj Festus, aj ty by si si dal pre vieru popáliť
ruku?“
pokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp.B.: z krstu Niny Stanekovej 30€; Pán Boh zaplať.
2. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi 11.03.2017, prosíme tieto ženy: Oľga Žoldáková, č.d. 86, Helena Krempaská, č.d. 88, Edita Nováková, č.d. 92.
3. Pôstna aktivita: Pozývame deti, ktoré sa chcú zapojiť do pôstnej aktivity, aby si prišli
v nedeľu po sv. omši do sákristie po aktivitu.
4. Na 1. pôstnu nedeľu sa v našich kostoloch koná jarná zbierka na charitu. Vo všetkých
kostoloch v našej farnosti môžete svoj dobrovoľný milodar vložiť do pokladničky označenej na tento
účel.
5. V nedeľu 5.3.2017 sa uskutoční regionálne stretnutie mužov v Spišskej Belej. Začíname
svätou omšou vo farskom kostole o 10.30h. Program následne pokračuje vo farskej sále.
6. Stretnutie členov ružencového bratstva bude v nedeľu 5.3.2017 o 15.00h vo farskom kostole
v Sp. Belej. Po stretnutí sa uskutočnia voľby ružencového bratstva v sále farského úradu. Príďte čo
v najväčšom počte a radi privítame aj nových členov do našej ružencovej rodiny.
7. Jarné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden
deň. Obsah jarných kántrových dní je: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k
blížnemu.
8. Milí bratia a sestry, Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila už piaty ročník
kampane Pôstna krabička pre Afriku zameranú na pomoc viacerým krajinám subsaharskej Afriky. Svojim pôstnym darom môžete pomôcť africkým deťom a rodinám. V Rwande začalo od mája
2016 v meste Kibeho fungovať Kultúrne centrum sv. Vincenta Palloti pre deti. Aktuálne navštevuje
centrum viac ako 40 detí. Veríme, že prostredníctvom aktuálnej zbierky sa nám podarí získať dostatok
prostriedkov na vybudovanie novej a väčšej budovy centra. Pre Vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte sme pripravili aj špeciálny darček v podobe DVD – Krehké životy, ktoré je súčasťou každej obálky
s pôstnou krabičkou. Viac informácií nájdete na plagáte a www.charita.sk. Pôstne krabičky sú k dispozícii v kostole pri časopisoch. Ďakujeme za každú pomoc.
9. Chceli by sme Vás poprosiť o dobrovoľnícku výpomoc pri upratovaní farského kostola. V kostole pri stĺpe sa môžete zapísať do zoznamu na upratovanie, ako Vám to bude časovo vyhovovať. Za Vašu službu Vám vopred ĎAKUJEME. Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí dobrovoľnícky
upratovali doteraz.
10. Všetkým snúbencom dávame do pozornosti Seminár pre snúbencov s názvom
„Dobrý začiatok“, ktorý sa uskutoční v dňoch 10 – 12.3.2017 vo farských priestoroch v Sp.
Belej. Ak sa niektorý pár zúčastní tohto seminára, bude mu to platiť namiesto sobášnych náuk. Prihlásiť
sa môžete v kancelárii farského úradu v Sp. Belej.
11. Zredukovanie sv. omší: Z dôvodov dlhodobej maródky jedného z našich kaplánov sme opäť
znížili počet sv. omši v týždni. V stredu nebudú sv. omše ráno vo farskom kostole a večer v kostole v Kr.
Vsi. Sv. omšu v rómskom pastoračnom centre v Kr. Vsi sme z utorka presunuli na stredu.
12. Úmysly zo stredy z rannej sv. omše zo Sp. Belej sme presunuli na nedeľu 12.3. o 9.00h do Strážok.
Úmysly, ktoré boli naplánované do konca júna na stredu večer v kostole v Kr. Vsi odslúžime v tú istú
stredu v rómskom pastoračnom centre v Kr. Vsi. Ak by Vám to nevyhovovalo, dajte nám to vedieť,
budeme hľadať spolu s Vami iné riešenie. Ďakujeme za Vaše pochopenie.
13. Pozývame vás do pôstnej modlitbovej aktivity „Za naše mesto“. Každý deň sa na svätej
omši v prosbách budeme modliť za konkrétnu ulicu nášho mesta a jej obyvateľov. Zapojte sa účasťou
na svätej omši, alebo osobnou modlitbou doma v deň, keď budeme konkrétne prosiť za vašu ulicu.
Túžba po jednote a spolunažívaní v susedských vzťahov môže medzi nás priniesť pokoj a dobro. V
tomto týždni sa budeme modliť za tieto ulice: 6.3.2017 pondelok – SNP, 7.3.2017 utorok –
Družstevná, 8.3.2017 streda - Zimná, 9.3.2017 štvrtok – Továrenská, 10.3.2017 piatok
– kpt. Nálepku, 11.3.2017 sobota – Štefániková, 12.3.2017 nedeľa - Novomeského
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R - ruženec KC - Pobožnosť krížovej cesty

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
Ne

SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 + František Marhefka -15. Výroč.
10.30 Martin za B. pomoc a za obrátenie
18.30 + Vincent, Mária, Tomáš Britaňák
a reh. Sestra Kazimíra

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Zdr. a B. pož. Žofie
Majerčákovej 70.
rokov

+ Emil Špes

Po

+ Valent Kačmarčik

Ut

+Ján, Anna, Žofia, Stanislav

St

Zdr. a B. pož. pre Máriu

Zdr. a B. pož. pre rehoľné
sestry Michaelu, Marcelu a
Damianu

Št

Poďakovanie za 75. Rokov Aniela

+ Mária a Ján Šoltés

Pi

+ Vojtech a rodičia Andrej a Žofia

So

7.30 Zdr. a B. pož. pre Mareka k 35.
nar. a jeho rodiny
18.30 Ľudmila 70.nar.

Ne

07.30 + Jozef, Martin, Valent a Andrej
10.30 zdr. a poďakovanie za 80 r. života
Jozef Kolár
18.30 + Štefan, Augustina Piatek

+ Mária a Michal Geletkoví
Za zdravie Tomáša
a Andrey

+ Mária Kurucová

Zdr. a B. pož. Helena
a Drahoslava

+ Michal, Anna
Krempaský

Jozefína Toporcerová s rod.
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