pokračovanie z titulnej strany
V nasledujúcich týždňoch bol Martin častým
hosťom v biskupovom dome. Staručký biskup
ho sám vyučoval kresťanskú náuku. Opatrne,
krok za krokom ho uvádzal do tajomstiev kresťanskej viery a Martin s úžasom spoznával, aký
cenný klenot mu Boh ponúka. Zrazu si uvedomil, že jeho život sa otvára, ako keby bol doteraz
zavretý v tesnej škatuli.
Určite si vieme predstaviť s akou horlivosťou sa
Martin učil náboženstvo. S akou horlivosťou k

nemu pristupujeme my? Istotne k zápalu prispeli svedectvá kresťanských vojakov i statočného
biskupa Atanázia. Poznáš človeka, ktorý svojím
životom vydáva krásne svedectvo kresťanskej
viery? Kto ťa ako prvý vovádzal do tajomstiev
našej viery? Čo tak im v tieto dni za to poďakovať. Možno osobne, možno SMS-kou, ale hlavne životom. Určite krásne by bolo vieru, ktorú
sme prijali, odovzdať ďalej. Porozprávaj niektorú z príhod o sv. Martinovi kamarátovi či kamarátke v škole.

„PANE, DOBRE JE NÁM
TU. AK CHCEŠ, UROBÍM
TU TRI STÁNKY: JEDEN
TEBE, JEDEN MOJŽIŠOVI A JEDEN ELIÁŠOVI.“

kom Povýšenia sv. Kríža (14.september) a k
udalosti došlo na hore Tábor, pravdepodobne
40 dní pred umučením Pána. Ježiš napomína
učeníkov, aby o tom nehovorili až do Zmŕtvychvstania. Odev mu zažiaril, zjavil sa v sláve
maximálne ako Boh. V Gethesemanskej záhrade je maximálne ako človek. Obe udalosti sú
rub a líc tej istej skutočnosti, tej istej osoby.
Keď vzdávame Bohu slávu, dávame mu váhu,
vážnosť. Dať do stredu života niečo iné, čo nie
je vážne, je márna sláva. Dať vážnosť Bohu znamená modliť sa. Modlitba nespočíva v citových zážitkoch, je potebné prosiť Krista, aby
nás naučil modliť sa. Viera bez skutkov je mŕtva, ale prvý skutok je modlitba. Vrch Tábor je
ikona nášho života, aby sme sa naučili vnímať
Boha vo svojom živote. Tu je základný kameň
nášho života byť pri Kristovi, vo všetkých chvíľach, príjemných aj v tých ťažších. Modlitba
premieňa predovšetkým nás samých, to je jej
prvý účinok. Učeníci nechápali, že mali medzi
sebou Mesiáša. Všetko ostatné, dobré pocity aj
sklamania, majú prísť až po Kristovi. Ak sa posúvame v modlitbe, mení sa náš pohľad na
Krista. Ak máme stále pred očami Krista ako
holywoodskeho herca, ktorý požehná každú
našu akciu a nie ukrižovaného Krista, sme stále
na úrovni birmovanca. Modlitba nás vedie k
pochopeniu Mesiáša, aký je v skutočnosti. Niekedy sme akoby zahalení v oblaku - Boh chce
niečo povedať, ale my nie sme schopní počuť.

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata
Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.
Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila
sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa
im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním.
Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre
je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden
Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný
oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár
a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol
sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“
A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša.
Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal:
„Nikomu nehovorte o tomto videní,
kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“
(Mt 17,1-9)
Všetci traja synoptickí evanjelisti hovoria o tejto udalosti: Mk 9,2-8; Lk 9,28-36. Sviatok Premenenia Pána sa slávi už od 7. storočia spoločne s Pravoslávnou Cirkvou, v súčasnom
kalendári 6. augusta. Je to 40 dní pred sviat-
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KATECHÉZY O SV. MARTINOVI Z TOURS:

5. MARTIN BLIŽŠIE SPOZNÁVA KRESŤANOV,
STRETÁVA BISKUPA – BÝVALÉHO DÔSTOJNÍKA

M

artin trávil voľné chvíle so svojím
priateľom Festom. Jazdili po okolí na
koňoch, pozorovali vojakov ako sa na
cvičisku, neďaleko mesta Ticina, pripravujú na
boj. Boli to chlapi z rôznych kútov sveta: Frankovia, Suévi či Alemani. Ich reči nerozumeli, ale
obdivovali ich silu a obratnosť.
Raz ho Festus zaviedol k vysokej tehlovej budove s krížom na streche. „To je naša bazilika, aj tu
niekedy chodím, stretávam tu na bohoslužbách
vojakov z tejto gardy.“
„S takými barbarmi chodíš na bohoslužby?“
„My kresťania nepoznáme rozdiel medzi Rimanmi a barbarmi. Keď kľačíme pred Bohom,
všetci sme si rovní. Pozri, tu ide náš biskup Atanázius. Poď, pozdravíme ho.“
Biskup Atanázius si rýchlo získal Martinovo
srdce. Aj keď sa stretli prvýkrát, mali si čo povedať. Bielovlasý muž akoby mal prehľad vo všetkom – kone, jazdci, šľachetnosť a spravodlivosť
Martinovho otca, vízie do budúcnosti mladých
návštevníkov... Samozrejme, odkryl im čo-to aj
zo svojho života. Bol vyslužilým vojakom. Za
cézara Galéra bol jazdeckým dôstojníkom a viedol rímske vojsko proti Peržanom. Tak ako teraz chlapci, ani on si v ich veku nevedel predstaviť nič krajšie, ako na koni uháňať do útoku.
„Neskôr som sa naučil, že sú ešte väčšie veci: v
pokore slúžiť Bohu a dušiam svojich bratov.
Dvakrát sme v Perzskej vojne tiahli proti Peržanom. Prvýkrát nás porazili železní jazdci, ale nasledujúce leto sme v arménskej vrchovine zvíťazili. Bolo to veľkolepé, no rozhodol som sa, že
zložím meč a prisahal som, že v budúcnosti budem slúžiť iba Najvyššiemu: Kráľovi kráľov.

Odišiel som do iného boja, kde meč je nanič, v
tomto boji záleží iba na pevnej vôli a statočnom
a vernom srdci.“
„To hovoríš o časoch veľkého prenasledovania?“ zamiešal sa do rozhovoru Festus.
„Áno, videl som, ako kresťanov hádzali v aréne
pred divé zvieratá. Dali im dýky, aby bojovali,
ale oni dýky odhodili a modliac sa so zdvihnutými rukami čakali na úder levovej či panterovej
laby. Videl som ako vyháňali z domovov celé
dediny, ako po vyprahnutých afrických cestách
tisíce kresťanov odvliekli do baní. Aj mňa zajali,
prikovali ma na galejnícku lavicu a takto som
vesloval niekoľko rokov.“
Martin zbledol od úžasu a nakoniec sa opýtal:
„Prečo ste sa nebránili, keď vás bolo tak veľa?“
„Lebo kresťan nepozná väčšiu česť, ako znášať
potupu a zomrieť za svoju vieru, ale to sa ti musí
zdať cudzie a nepochopiteľné, veď ty nepoznáš
našu vieru. Nalejem vám trochu sladkej vody, aj
niečo pod zub nájdem.“
Martin mlčky rozmýšľal, spomenul si ako ho kedysi pobúrilo Kristovo prikázanie: Keď ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj ľavé. Lenže v jeho mysli pomaly svitalo poznanie, že na
bezbrannosť kresťanov treba viac odvahy ako
na rozhnevaný úder.
Zrazu ani nevie ako povedal: „Ja by som chcel
poznať vašu vieru. Naozaj ju chcem poznať!
Najprv sa mi zdala taká čudná, potom záhadná,
ale teraz ju chcem lepšie spoznať. Veľa ľudí, ktorých si hlboko vážim, sú kresťania. Chcem poznať ich vieru. Čo myslíš Festus, mohol by som
sa aj ja stať kresťanom?“
„Zaiste, ale tvoj otec bude určite proti.“
pokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp.B.: z krstu Melánie Gemzovej 50€; z pohrebu Františka Pavlička
100€. Pán Boh zaplať.
2. V jarnej zbierke na Charitu sa vyzbieralo: v Sp. Belej 820€, v Kr. Vsi 174€, v Strážkach
140€. Pán Boh zaplať.
3. Pozývame Vás na stretnutie so spoločenstvom Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom z Prešova, ktoré sa uskutoční vo farskom kostole v pondelok 13.3.2017 po skončení
sv. omše o 19.00h. Témou stretnutia bude „Pastorácia a sprevádzanie rozvedených“. Súčasťou stretnutia bude prezentácia práce spoločenstva a možnosť diskusie na danú tému.
4. V utorok večer po sv. omši o 19.15h pozývame do kancelárie farského úradu na
formačné stretnutie mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania.
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi 18.03.2017, prosíme tieto ženy: Bernadeta
Fedorová, č.d. 92, Mariana Šatalová, č.d. 95, Beáta Vinclerová, č.d. 98.
6. Pôstna aktivita pre deti: Pozývame deti, ktoré sa chcú zapojiť do pôstnej aktivity, aby si prišli
v nedeľu po sv. omši do sákristie po aktivitu.
7. Úmysly zo stredy z rannej sv. omše zo Sp. Belej sme presunuli na nedeľu 19.3. 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.
8.Chceli by sme Vás poprosiť o dobrovoľnícku výpomoc pri upratovaní farského kostola. V kostole pri stĺpe sa môžete zapísať do zoznamu na upratovanie na mesiac apríl, ako Vám to
bude časovo vyhovovať. Za Vašu službu Vám vopred ĎAKUJEME. Ďakujeme aj všetkým tým,
ktorí dobrovoľnícky upratovali doteraz
9. Pozývame vás do pôstnej modlitbovej aktivity „Za našu farnosť“. 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:
- 12.3.2017 nedeľa – Novomeského
- 16.3.2017 štvrtok – Slnečná
- 13.3.2017 pondelok – L. Svobodu
- 17.3.2017 piatok – Letná
- 14.3.2017 utorok – Tatranská
- 18.3.2017 sobota – Partizánska
- 15.3.2017 streda - Osloboditeľov
- 19.3.2017 nedeľa – Petzvalová
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R - ruženec KC - Pobožnosť krížovej cesty

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
Ne

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

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

+ Michal, Anna
Krempaský

Jozefína Toporcerová s rod.

Po

+ Mária, Monika

Ut

+ Andrej Zajonc 1. výročie

St

+ Ondrej 5.v. a ost. z rod. Petrasovej,
Štefaňákovej a Krišandovej

Zdr. a B. pož k 75. nar. Pre
Františka

Št

+ Ján Tkáč

+ Božena Hlebová

Pi

+ Jakub, Anna a + z rod. Džadoňovej

So

7.30 + Katarína, Valent, Ján
18.30 Martinka 33. Nar. a pož pre celú rod

Ne

07.30 za ctiteľov sv. Jozefa
10.30 za modliacich sa 24/7
18.30 + Dagmar Štefaňáková

+ Emil Krempaský
+ Jozefovia

Vladko zdr. a B. pož.

+ Ján, Alžbeta a Ján Andráš

+ Bernadeta 5.v.,
+ Alojz

+ Ján, Ján, Anna Bušovský
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