pokračovanie z titulnej strany
o hladných a chorých. Kláštor sa stal známym a
vyhľadávaným. Ľudia rozprávali o podivných
uzdraveniach, ktoré sa stali na Martinov príhovor. Rozprávali o znameniach, zázrakoch i
vzkriesení z mŕtvych, rozprávali o svätom kňazovi – otcovi mnohých rehoľníkov. V istý letný
deň roku 371, Martin mal vtedy 54 rokov, bol
ešte Martin pohrúžený do ďakovnej modlitby
po rannej sv. omši, keď sa pred ním na kolená
hodil rozrušený muž: „Otče, prichádzam v najväčšej núdzi. Moja žena je ťažko chorá. Prosím,
poď so mnou a polož na ňu ruky, aby ozdravela
alebo aby v Božom pokoji zomrela! Poď rýchlo,
prichádzam až z Caesarodonu (dnešné mesto
Tours)!“
„Naozaj, máš za sebou dlhú cestu, prečo si sa neobrátil na vášho biskupa Lidoriusa, je to svätý
človek.“
„Áno, svätý, preto si ho Pán povolal k sebe. Teraz sa modlíme, aby nám Boh dal nového, dobrého a verného pastiera.“

Martin si rýchlo zobral plášť a bez meškania odchádzal v nádeji, že sa o pár dní vráti. Po dvoch
dňoch cesty vstúpili do mesta. Na uliciach sa
zbiehali ľudia obzerajúc si príchodiaceho kňaza.
Zbožný kňaz netušil, že si ho ľudia zvolili za svojho biskupa. Ešte v ten deň ho metropolita z Rouenu vysvätil za najvyššieho pastiera v Tours.
Šťastná Cirkev, ktorá dostala takého zbožného
biskupa! Všetci jasali a tí, ktorým prekážalo jeho
chudobné oblečenie a zodraté sandále, sa uspokojili, keď dostal mitru na hlavu a berlu do ruky.
Stať sa kresťanom znamená naplno sa vložiť do
služby Bohu. Martin pochopil, že byť kresťanom
je získať nádej na nebo a nebo chcel sprostredkovať aj svojím blížnym. Dal sa naplno do Božej
služby a kňazstvo či biskupskú hodnosť prijal
ako možnosť účinnejšie šíriť vieru medzi ľuďmi.
Kto vníma krst a svoju vieru ako hodnotu pre
seba, nepochopil podstatu kresťanstva. Radostnú zvesť evanjelia naozaj prijal len ten, kto cíti
potrebu odovzdať ju druhým.

Farská

Rodina

Pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá
dobrovoľný príspevok 0,10 €

9. CESTA KU KŇAZSTVU

skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo
mne. (Jn 14,1-11)
Koľko lásky musí byť v Trojjedinom Bohu, keď
nám všetkým pripravuje u seba miesto. Ježiš mi
hovorí:
...vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde
som ja. V dome svojho Otca mi chystá Ježiš
príbytok. Aké je to upokojujúce. Mám zaručené miesto v srdci Boha! Mám isté miesto v nebi. Teším sa na chvíle v Božej blízkosti? Pripravujem sa nato už teraz? Túžim po večnosti
prežitej pri Bohu? Myslievam nato, aké to bude v nebi s Bohom?
Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa! Slová nad
slnko jasnejšie. Dovolím Ježišovi, aby si u mňa
on urobil príbytok? Mám záujem o jeho prítomnosť v Eucharistii, v jeho slove, v bratoch a
sestrách? Viem vpustiť Ježiša do svojho srdca?
Zamyslenia

Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada: Jaroslav Bachleda, Peter Petrek O2: 0905 694 717,
Peter Gaži, Marek Suchanovský

www.rkfarnost.spisskabela.sk mail: fspbela@gmail.com

14. máj 2017 - 20/2017

KATECHÉZY O SV. MARTINOVI Z TOURS:

PANE, VLOŽ DO MÔJHO SRDCA TÚŽBU BYŤ RAZ
S TEBOU V NEBI.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám
srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo
mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov.
Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal,
že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a
pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem
vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A
cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme kam ideš. Akože môžeme
poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som
cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba
cezo mňa! Ak poznáte mňa, budete poznať aj
môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste
ho. Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to
nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas
som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí
Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“
Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne?
Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo
seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje

Veľkonočné obdobie

Martin, dôstojník rímskeho vojska, sa po prepustení z armády rozhodol naplno žiť evanjelium. Ujal sa ho biskup Maximin, poskytol mu
strechu nad hlavou a zaviedol do spoločenstva
veriacich. Martin mu bol vo všetkom nápomocný. Sprevádzal ho na cestách po veľkej diecéze a keď boli doma, staral sa o chorých, kŕmil
hladných a vláčil kamene na stavbu kostola. Zároveň vnímal neľahké časy, keď nejeden biskup
musel pre obranu viery pred bludmi odísť do
vyhnanstva. Sledoval zápas svätých biskupov o
čistotu viery. Počúval o živote pustovníkov,
ktorí trávili dni v prísnom pokání, v práci a ustavičnej modlitbe. Ich skryté životy boli ako majáky, ktoré v temnom svete zachraňujú duše a
ukazujú správnu cestu. Neraz si spomenul na
svoje mladícke rozhodnutie nasledovať pustovnícky život. S biskupom Maximinom puto-

val aj do Ríma, ba odprevadil ho aj na poslednej
ceste pozemským životom. Pochoval ho v meste Poitiers a na radu svojho biskupa vyhľadal
biskupa Hilára. Aj jemu verne slúžil. Videl ako
bráni čistotu viery pred bludným áriovým učením. Arianizmus je učenie alexandrijského biskupa Aria, ktorý nepriznával Kristovi rovnosť s
Bohom. V roku 325 bol arianizmus odsúdený
na Prvom nicejskom koncile. Arius vystúpil v
teologických diskusiách s názorom, že pred
stvorením sveta stvoril Boh-Otec Krista ako
prostredníka medzi sebou a tvorstvom a že teda obaja nie sú rovnakej podstaty.
Áriovo učenie prijal cisár Konštantín a dôsledkom bolo prenasledovanie verných kresťanov.
Martin túžil, aby sa v jeho rodnej Sabárii šírila
pravá viera. Rozhodol sa preto navštíviť svojich
už starých rodičov. Otec mu odoprel pozdrav
aj stisk ruky, no matka ho privítala so slzami radosti. Pozorne počúvala, keď prítomným rozprával o Ježišovi a jeho evanjeliu lásky. Dočkal
sa veľkej radosti, keď mohol byť prítomný pri
jej krste. Keď znovu prekročil Alpy, pobral sa
do Milána, kde však márne hľadal pravoverného biskupa. Na okraji mesta si zriadil pustovňu
a tam viedol pustovnícky život. Nebol tam však
dlho, lebo ariánsky biskup ho vyhnal. V roku
360 sa ako 43-ročný znovu stretol s biskupom
Hiláriom, ktorý ho vysvätil najprv za diakona a
ešte v tom roku aj na kňaza. V blízkosti mesta
Poitiers si postavil pustovňu. Nežil v nej však
dlho sám. Nebolo preňho ľahké viesť stále
rastúce spoločenstvo rehoľníkov. Biskup Hilárius mu bol skvelým radcom i duchovným vodcom. Pre rehoľníkov vypracoval pravidlá: práca, modlitba, skutky milosrdenstva, starostlivosť
pokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1.Darovali na kostol v Sp.B.: z pohrebu Jána Mišalka 20€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Kr. Vsi: z pohrebu Kolomana Hangurbadža 100€. Pán Boh zaplať.
3. Nácvik detí na prvé sv. prijímanie vo farskom kostole bude v nedeľu 14.5.2017 o 15.00h
a v stredu po sv. omši.
4. Rovnošaty na 1. sv. prijímanie si rodičia môžu vyzdvihnúť v piatok 19.5.2017 na
fare od 15.00h do 16.00h.
5. O pomoc pri upratovaní farského kostola dňa 19.5.2016 t.j. v piatok večer po sv.
omši prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí zo ZŠ Štefánikova.
6. Oznam pre prvoprijímajúce deti: Sviatosť zmierenia pre deti budeme vysluhovať v sobotu 20.5.o 9.00h ZŠ Petzvalová a o 9.30h ZŠ Štefánikova. Rodičov a príbuzných budeme spovedať
v piatok od 18.00h dokedy to bude potrebné, prípadne v priebehu celého týždňa pol hodiny pred
sv. omšami.
7. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 20.05.2017, prosíme tieto ženy:
Marta Geletková, č.d. 158, Lucia Šatalová, č.d. 242, Viera Ferenčáková, č.d. 3.
8. Spoločenstvo Dávid vás pozýva na večer modlitieb chvál s katechézou, ktorý sa
uskutoční v sobotu 20.5.2017 v grécko-kat. chráme v Sp. Belej o 19.30h.
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Adam Novák, syn Andreja a Viery r. Lorenčíkovej, býv. v Sp. Belej
a Soňa Olekšáková, dcéra Jána a Anny r. Gurgoľovej, býv. v Strážkach
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ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10:30 - SP. BELÁ 1. SV. PRIJÍMANIE

+ adorácia K - Kolónia R - ruženec so - sobášne obrady

Ján Mižigár, syn Gejzu a Marty r. Hangurbadžovej, býv. v Kr. Vsi
a Lenka Mižigarová r. Horváthová, dcéra Matúša a Ľubomíry r. Hangurbadžovej, býv. v Kr. Vsi

18:00 K
17:30

S - sobáš so sv. omšou

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Gabriel Bonney, syn + Dávida a Joelle Gole, býv. v Mníchove
a Miroslava Danková, dcéra Miroslava a Vlasty r. Andrášovej, býv. v Mníchove

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

+ Martin a Janko
Krempaský

+ z rodiny Svitanovej a
Mešarovej

Lukáš Siska, syn Petra a Márie r. Glatzovej, býv. v Slovenskej Vsi
a Vladimíra Pješčaková, dcéra Vladimíra a Judity r. Zastkovej, býv. v Sp. Belej

Ne

07.30 +Dávid Blaško 1. výr.
10.30 za birmovancov
18.30 Zdr. a B. pokoj pre Františka
s rodinou

REGIONÁLNE STRETNUTIE MUŽOV

Po

+ František Miškovič 1. výr.

V nedeľu 28.5.2017 o 12.30h
sa uskutoční regionálne stretnutie mužov v Spišských Hanušovciach.

Ut

+ Mária Kunová, Žaneta a ost. rod.

St

Zdr. a B. pož. pre Ruženu k 70. nar.

+ Ján Damer 30.v.

Odchod účastníkov zo Spišskej Belej bude o 11.30h z pred fary.
Súčasťou programu bude spoločný obed, katechéza a modlitba chvál. Účasť na sv. omši si
každý zabezpečí individuálne. Špecialitkou programu bude spoločný, ale nepovinný splav
Dunajca na pltiach. Spoločenstvo mužov v Spišskej Belej pozýva aj chlapov, ktorí sa na takomto podujatí ešte nezúčastnili.
Z organizačných dôvodov je účasť potrebné nahlásiť u p. Antona Lojeka st. (0915 488 682)

Št

Za ž. čl. ružencového bratstva

Peter Petrek nar.

Pi

+ Andrej Vošček

So

7.30 + Emília Glevaňáková
18.30 + Ján, Mária, Katarína Koprušák

Ne

07.30 Zrd. a B. pož. Tobiáš 15. rokov
10.30 za modliacich sa 24/7, + Ján 10.v.
18.30 Zdr. a B. pož. pre Marcela Ferencka
40. rokov

Regionálne stretnutia mužov sa konajú pod záštitou vdp. Marcel Matavu už od roku
2008 v kvartálnej periodicite striedavo vo viacerých farnostiach (Spišská Belá, Kežmarok, Liptovský Hrádok, Spišské Hanušovce a i.).
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PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10:30 SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Spišská
Belá
7:30
10:30
18:30

+ Otto, Lenka, Stefan a Magda
Gocmanovci
+ Jozefovia z rodiny

Ružena 70.nar. zdr.
a B. pož.

+ Jakub, Anna, Alžbeta

+ Vilma a Jindřich

Irena Bušovská Zdr. a B. pož.
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