pokračovanie z titulnej strany
slúžiť iba Bohu a svojej duši. Darmo ho priatelia
prehovárali, že Bohu môže slúžiť aj ako rímsky
legionár, že v armáde sú tisíce kresťanov, že to
bude ďalšia rana pre jeho otca, nič nezmenilo jeho nadšenie, všetko riadne zvážil pred Bohom a
svojím svedomím. Iba odporúčanie a poslušnosť voči krstnému otcovi, dôstojníkovi Klaudiovi, oddialili toto rozhodnutie, kým si nebol
skutočne istý, že to chce nielen on, ale aj Ten, s
ktorým sa rozdelil o plášť. V lete roku 341 ako
24-ročný požiadal cisára o prepustenie z vojska.
Aby presvedčil cisára, že nechce ujsť pred bojom, ponúkol, že pôjde do boja na čele rímskej
armády, ale bez štítu a zbrane, ozbrojený iba
znakom kríža. To akoby si podpísal ortieľ smrti
ešte pred vyhratou bitkou! Ráno za zvláštnych
okolností cisár znepokojený predpoveďou astrológa požiadal germánske vojská o zmier, vy-

platil desaťtisíc zlatých, aby zabránil boju a Martina prepustil z vojska.
Nejeden Martinov spolubojovník a možno
kresťan radil Martinovi zostať pri vojsku a tu žiť,
rozvíjať a odovzdávať vieru. Martin však nešiel
iba za svojím úmyslom. Cítil Božiu vôľu, počul
Boží hlas a šiel za ním. Môžeme povedať, že už
od detstva si cibril sluch, aby správne rozoznal
Boží hlas a vedel ísť za ním. Najistejšia cesta do
neba je ísť po ceste, ktorú nám pripravil Pán.
Cibrime si svoj duchovný sluch, aby sme vo víre
rôznych hlasov spoznali ten Boží, dajme pozor,
aby ho neprehlušil hlas sebectva, lenivosti, pohodlnosti alebo pýchy. Modlime sa za seba, ale
aj za druhých, za súrodencov, kamarátov, spolužiakov, za tých, ktorí sa rozhodujú alebo rozhodli nasledovať Ježiša tak ako sv. Martin.

PRÍĎ, PANE JEŽIŠU,
A DÝCHNI NA MŇA SVOJHO DUCHA!
A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa
poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite
Ducha Svätého.“
Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní
učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale
on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách
stopy po klincoch a nevložím svoj prst do
rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“
O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a
Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere
boli zatvorené, stal si doprostred a povedal:
„Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi:
„Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal:
„Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal:
„Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení
tí, čo nevideli, a uverili“
(Jn 20, 21 – 22. 24 – 29).

Učeníci sú ukrytí za zamknutými dverami.
Majú veľký strach vyjsť na ulicu, aby nepochodili ako ich majster. Iba Tomáš vychádza
odvážne von, čím „prepasie“ možnosť
stretnúť sa s Ježišom. Ježiš vidí, čo je v jeho
vnútri, a dáva mu šancu. Občas mám dojem,
že dokážem „zamknúť“ svoje srdce tak, že
doň nemá prístup ani sám Boh, že nevidí, čo
sa v ňom odohráva. Dnes som pochopil, že
Ježiš nemá problém so žiadnym zámkom, i
keby mal množstvo bezpečnostných prvkov.
Nič mu nezabráni, aby sa ku mne priblížil,
aby sa ma dotkol svojou láskou, svojím milosrdenstvom a vdýchol do môjho vnútra
svoj pokoj. Dáva mi znova a znova šancu
uveriť mu.
Dovolím Ježišovi, aby sa ma dotkol, aby
vstúpil do môjho srdca, aby „pohladil“ moje
vnútro svojou láskou a podieľal sa na celom
mojom živote?
Zamyslenia
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KATECHÉZY O SV. MARTINOVI Z TOURS:

M

8. ROZDELENÝ PLÁŠŤ

artin, dvadsaťdvaročný dôstojník
rímskeho vojska, sa vracal z nočnej jazdy so svojím sluhom do
mestských kasární. Husto snežilo, sluha Demetrius sa tešil ako sa zohrejú pri
prevarenom víne.
„Na to zabudni, poslednú fľašu som včera dal
žene chorej na suchoty.“
„Poznám tvoju márnotratnosť, pane, dal si jej
predposlednú. Poslednú som dobre skryl, takže bude.“
Zo snehovej metelice sa vynorila mestská brána a z nej sa vytackal ošarpaný, chabo oblečený
žobrák napoly stuhnutý od mrazu.
„Milodar, dobrý pane, umieram od hladu a zimy,“ bľabotal zachrípnutým hlasom. Sluha Demetrius sa zlostne vyrútil na žobráka, ktorý sa
opovážil skrížiť cestu rímskemu dôstojníkovi,
no viac nestihol.
„Radšej vyber z kapsy zopár mincí pre toho nešťastníka, aspoň zopár denárov.“
„Na to zabudni, posledný peniaz si dal ambianskemu žobrákovi včera. Nič nemám, vrecká sú
prázdne.“
„Tak mu dám svoj plášť, nech nemrzne ten
úbožiak,“ zvolal dôstojník.
V momente vytasil meč, strhol si plášť a jediným švihnutím ho preťal napoly. Polovicou
plášťa prikryl holé plecia žobráka a odcválal do
rímskeho tábora.
„Nikdy v živote som nevidel taký nezmyselný
úder mečom, pane, ako dnes,“ konštatoval sluha Demetrius. „Slúžil som už nejednému pánovi, boli dobrí i prísni, ale iba ty ma nazývaš bratom. Si jedným z najmladších dôstojníkov celej
légie, bolí ma, keď vidím, ako rozhadzuješ majetok. Máš pred sebou kariéru a budúcnosť, ktorú

ti hocikto závidí. Neopúšťaj šťastenu kvôli žobrákom.“
„Ty nechápeš, toto ma vôbec neláka. Mňa láka
skalnatá jaskyňa v tichu hôr či púšte, kde by
som mohol ako pustovník slúžiť Tomu, ktorého už celé roky hľadám. Najradšej by som odložil meč, vzdal sa služby v zbrani a odovzdal sa
službe Kristovi.“
„Raz som videl v kresťanskom dome obraz toho Galilejčana. Na hlave mal tŕňovú korunu,
no čo to je oproti zlatu cisára?“
„Ježišove tŕne sú tisíckrát cennejšie ako všetko
zlato sveta. Tak ako je láska väčšia než násilie a
milosrdenstvo, je viac ako všetky poklady sveta.
Ty tomu nerozumieš, tiež som tomu kedysi nerozumel, poďme spať, zajtra máme povinnosti.“
V noci mal Martin zvláštny sen. Videl Ježiša
Krista v sprievode anjelov. Cez plecia mal prehodenú tú časť jazdeckého plášťa, ktorú Martin
daroval žobrákovi. A Pán povedal nebešťanom:
„Katechumen Martin ma zaodel týmto plášťom.“ Tento živý sen mal dôstojník počas celého nasledujúceho dňa pred očami. Večer navštívil biskupa a porozprával mu o tom. „Čo si
urobil jednému z mojich najmenších bratov,
mne si urobil. Ty si dal Kristovi svoj plášť, on ti
dá plášť Božieho synovstva,“ vysvetľoval biskup. Martin pochopil, že je čas nehľadieť na otca, vedomý si toho, že je už dospelý a samostatný, požiadal biskupa o krst. Usilovne chodieval
na vyučovanie katechumenov a pri veľkonočnej vigílii bol pokrstený. Tento deň bol preňho
veľmi významný. Stal sa Božím dieťaťom, prijal
sviatosť birmovania i Eucharistiu a navyše, rozhodol sa urobiť, čo kedysi spravil Atanázius:
rozhodol sa vzdať sa služby vo vojsku a naplno
pokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp.B.: z krstu Artura a Gregora Hotary 50€. Pán Boh zaplať.
2. Na Cirkevnú školu darovali z krstu Artura a Gregora Hotary 100€. Pán Boh zaplať.
3. Stretnutie mužov bude v pondelok 24.4.2017 po sv. omši na fare.
4. V Božom hrobe sa vyzbieralo: v Sp. Belej 1658,50€, v Kr. Vsi 370€ a v Strážkach 171€.
Pán Boh zaplať.
5. Nácvik detí na prvé sv. prijímanie vo farskom kostole bude v nedeľu 30.4. o 16:00 h.
Ďalšie nácviky budú bývať v každú stredu po sv. omši až do 1. sv. prijímania.
6. Skúšky detí na prvé sv. prijímanie budú 1.5.2017 pre školu J. M. Petzavala od 15.00h a
2.5.2017 pre školu M.R. Štefánika od 15.00h v kancelárii farského úradu. Prosíme, aby prišlo dieťa v doprovode rodiča.
7. Oznam pre všetkých birmovancov: Prvý nácvik na birmovku bude v piatok 28.4.2017 hneď
po skončení večernej sv. omše. Účasť všetkých birmovancov je veľmi nutná.
8. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 29.04.2017 prosíme tieto ženy: Darina Andrášová, č.d. 136, Silvia Vengliková, č.d. 136, Edita Geletková, č.d. 137.
9. Pozývame Vás na rodinnú sv. omšu v nedeľu 30.4.2017 o 10.30h do farského kostola v Sp. Belej. Pozvanie celebrovať sv. omšu prijal doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský,
PhD. Téma sv. omše bude: „Deti a ich miesto v rodine“.
10. V jubilejnom roku sv. Martina v spolupráci s miestnou organizáciou Katolíckého
Orla - Samson, Vás pozývame na ďalšiu farskú púť do kostola zasväteného sv. Martinovi v Lučivnej. Púť sa uskutoční v sobotu 29.4.2017. Odchod bicyklami o 7.00h z farského
dvora. Odchod autobusom o 10.00h od OD Jednota. Do autobusu si môžete zakúpiť lístok
za 5€ v sákristii vo farskom kostole. Záujemcovia o cyklopúť sa nahláste u pána farára Petra Petreka.
Sv. omša v Lučivnej bude o 11.00h.
11. Katolícka jednota Slovenska oznamuje veriacim, ktorí majú záujem o dopravu na
13.rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuaria Božieho Milosrdenstva v Krakove, že
je zabezpečený autobus. Odchod 6.mája 2017 t.j. v sobotu o 6.00 hod. ráno z parkoviska od OD
Jednota, ak bude dostatočný záujem. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristií od stredy
26.4. a zaplatiť príspevok najneskôr do 2.mája.2017. Príspevok na dopravu je 12€.
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
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23.4.

PO

24.4.

Féria

18:30

UT

25.4.

Sv. Marka, Evanjelistu, sviatok

18:30

ST

26.4.

Féria

17:30

ŠT

27.4.

Féria

PI

28.4.

Féria

SO

29.4.

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,
patrónky Európy
Večerná sv. omša je z nasled. nedele

NE

30.4.

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Strážky
9:00

Krížová
Ves
9:30
11:00 K
17:30

17:30
17:00 K

15:00+
17:45 R
18:30
18:30

17:30
17:30

17:30

9:00

9:30
11:00 K

7:30
18:30
7:30
10:30
18:30

+ adorácia K - Kolónia R - ruženec

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Ne

SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 + Michal Halčin
10.30 za modliacich sa 24/7
18.30 + František a Matúš a Karolína
a Matúš Suchanovský

Po

Zdr. a B. pož. k 40. rokom pre Monik
s rodinou

Lukáš Heldák, syn Ivana a Márie r. Kozubovej, býv. v Sp. Belej
a Katarína Kisková, dcéra + Jána a Zlatice r. Smolenovej, býv. v Slov. Vsi

Ut
St

+ Milan Tomčík, Katarína, Juraj
17.30 + Dušan, Lydi
a + rodičia Brutankovi

Št

+ Peter Vaško

Erik Vošček, syn Jozefa a Alžbety r. Hudačekovej, býv. v Sp. Belej
a Michaela Marečková, dcéra Juraja a Kataríny r. Vytikačovej, býv. v Sp. Belej

Pi

+ Terézia a ostatní z rodiny

Radoslav Krempaský, syn Ondreja a Viery r. Hudačekovej, býv. v Sp. Belej
a Lenka Lechová, dcéra Rastislava a Zuzany r. Novoroľníkovej, býv. v Sp. Belej

So

7.30 + Mikuláš a Anna Pitoňakovci
18.30 + Valeria, Emanuel Čongrady, Anna,
Jozef Porubovič a + Vinco

Lukáš Marhefka, syn Ľubomíra a Anny rod. Novoroľníkovej, býv. v Sp. Belej
a Mária Štofaníková dcéra Štefana a Eleny rod. Blahutovej, býv. v Rimavskej Sobote

Ne

7.30 + Ján Mazurek 10. Výročie
10.30 za veriacich
18.30 + Anton Budzák

Lukáš Jakubík, syn Jozefa a Petronely rod. Stašíkovej, býv. v Sp. Belej
a Tatiana Andrejčiková dcéra Juraja a Moniky rod. Lipčákovej, býv. v Papíne

7:30
10:30
18:30

NE

Jakub Korub, syn Jozefa a Marcely r. Džadoňovej, býv. v Strážkach
a Dominika Horská, dcéra Kamila a Milady r. Regešovej, býv. v Strážkach

Karol Cichuta, syn Henrika a Wieslawi r. Krlišovej, býv. v Radomsku
a Lucia Fodorová, dcéra Štefana a Evy r. Neupauerovej, býv. v Sp. Belej

Spišská
Belá

LITURGICKÝ PREHĽAD

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

+ Martin Čížik 1.
výročie

+ Jurko Legutko

Za ž. čl. sv. ruženca
+ Slavo
+ Ján, Žofia, Emil a Betka
+ Stanislav Šatala
+ Robert Gallik

+ Mária a Adam

Zdr. a B. pož. pre
Damiána a Annu
s rod.

Zdr. a B. pož. pre Janku
a Ľuba Gotzmann 30. rokov
manželstva
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