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artin prežíval detstvo v blízkosti vojakov, ktorým velil jeho otec tribún Flórus. Vojaci boli rôznych národností a
rôznych náboženstiev. Úplne prirodzene sa Martin naučil rozprávať rôznymi rečami a dozvedal sa
aj o viere kresťanských vojakov.
„Kto sú kresťania?“
„Klaňajú sa istému Ježišovi – tesárovi, ktorého
Rimania pribili na kríž, lebo bol burič.“
„Ako môže byť Bohom, keď sa dal ukrižovať?“
Martin tomu nerozumel.
„Kresťania tvrdia, že aj napriek tomu je Boh, dokonca Boží Syn a že po smrti vstal z mŕtvych a
vystúpil na nebesia...“
„Tomu nerozumiem, nepáči sa mi taká viera, kto
by sa chcel stať kresťanom?“
„Aj stotník Cornelius je kresťan. Cornelius je otcov najudatnejší dôstojník z celej kohorty. Je to
statočný a šľachetný muž. Hlavné prikázanie
kresťanov je: Miluj Boha nadovšetko a blížneho
ako seba samého...“
„Prečo by som mal milovať svojho blížneho? Je to
čudná viera!“
V tom čase malo rímske impérium dvoch cisárov, ktorí bojovali proti sebe. Licínius, ktorý sa
klaňal egyptským bohom Izide a Ozirisovi, bojoval proti Konštantínovi, ktorý bol priateľom kresťanov. Martinov otec bojoval za cisára Konštantína, aj keď bol označovaný ako priateľ kresťanov.
Matka rozprávala o kresťanoch ako o čestných a
verných ľuďoch, zvyknutá však bola uctievať rímskych bohov. Toto všetko ovplyvňovalo myslenie sotva desaťročného Martina.
V bitke pri Adrianopolise cisár Konštantín porazil počtom oveľa silnejšie Licíniove vojsko. Tribúnovi Flórusovi kopijou zasiahli koňa. Kým
obaja padali na zem, nepriateľský vojak zaútočil

sekerou. Všetkým, čo to videli stuhla krv v žilách,
keď v tom sa medzi nich vrhol stotník Cornélius
Sextus a bleskurýchlym pohybom meča odrazil
útok. Tribún ostal nezranený, sekera dopadla na
stotníka, rozmliaždila mu náplecník panciera a
spôsobila otvorenú ranu na pleci. Ale stotník si
ranu nevšímal a bil sa ďalej, kým víťazstvo nebolo
isté. Až potom sa dal lekárovi ošetriť.„Zachránil
môjmu otcovi život,“ hútal Martin.
„A musíme mu byť navždy vďační za jeho odvážny skutok,“ dodala dojatá a šťastná mama. Dlho
do noci Martin hútal o tom, že mu kresťan, ktorého náboženstvom pohŕdal, vlastným telom chránil otca.
Aj dnes sa ľudia pýtajú, aká je to kresťanská viera.
Z odpovedí nepoznajú podstatu, preto hľadia na
kresťanov a ich život. Sú čestní, zodpovední, žijú
podľa viery a prikázaní? Kto nie je dobrým človekom, nemôže byť dobrým kresťanom. Ako žijeme svoju vieru?
Prišiel za mnou istý študent a povedal: „Rozprávajte mi o viere v Ježiša Krista, chcem sa stať kresťanom!“
„A prečo sa chceš stať kresťanom?“
„Poznám okolo seba veľa vzácnych, múdrych ľudí, ktorých si vážim. Všimol som si, že sú hlboko
veriaci. V detstve som sa náboženstvom nezaoberal, myslel som si, že je to hlúposť, pohŕdal som
veriacimi. Dnes si ich vážim, viem, že nie sú hlúpi,
viera ich mení v lepších, a to chcem aj ja.“
Sme druhým na povzbudenie ako stotník Cornélius či na hanbu Cirkvi? Snažme sa v tieto dni žiť
svoju vieru v Ježiša Krista ako kresťania v časoch
cisára Konštantína. „Nech tak svieti vaše
svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré
skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na
nebesiach.“ (Mt 5, 16)

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

LITURGICKÝ PREHĽAD

1. Darovali na kostol v Kr. Vsi: Bohu známa osoba 10€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Strážkach: z krstu Doroty Matavovej 50€; z krstu Elišky Andrašovej 30€. Pán Boh zaplať.
3. V nedeľu 19.12.2017 popoludní o 14.00h Vás pozývame na ekumenickú pobožnosť do farského kostola v Sp. Belej.
4. Pozývame na pracovné stretnutie všetkých členov hospodárskej rady farnosti
v utorok 21.2.2017 o 19.30h do kancelárie FÚ.
5. Pozývame Vás na modlitbu za vnútorné uzdravenie do farského kostola v Sp.
Belej vo štvrtok 23.2.2017 pri večernej sv. omši. Katechézu prednesie a modliť
sa za Vás bude Marek Zolotenki, kňaz z Poľska z farnosti Konradow. Zároveň Vás
prosíme o dobrovoľný finančný milodar na stavbu kostola v jeho farnosti.
6. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 25.02.2017, prosíme tieto ženy:
Marcela Svitanová, č.d. 64, Zuzana Svitanová, č.d. 67, Alena Krempaská, č.d. 78.
7. Pozývame Vás na rodinnú sv. omšu v nedeľu 26.2.2017 o 10.30h do farského
kostola v Sp. Belej. Pozvanie celebrovať sv. omšu prijal doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. Téma sv. omše bude: „Manželka, matka v rodine“.
8. Mládenci a muži, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú študovať dennou
formou katolícku teológiu na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí –
Spišskej Kapitule, nech o svojom úmysle informujú vlastného farára. Prihlášky treba
zaslať do 28. februára 2017.

LÁSKA, GR. AGAPÉ, JE LÁSKA BOHA K ČLOVEKU.
“Miluj svojho blížneho” je neúplná citácia z knihy
Levitikus (Lv 19,18). Ježiš zámerne vynechal pokračovanie tohto verša “ako seba samého” a nahradil ho slovami, ktoré nie sú v Biblii “a nenávidieť
svojho nepriateľa,” čím upozorňuje na falošnú interpretáciu Starého Zákona. Láska k nepriateľom
sa vyvíja v príbehu Biblie postupne: 1. Odplata, Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú pomstu
si odnesie! (Gn 4,15), 2.obmedzená odplata Οko
za oko, zub za zub (Dt 19,21), 3.strieborné pravidlo, Čo sa nepáči tebe, nerob ani ty inému! (Tob
4,15), 4.zlaté pravidlo, iniciatíva vytvárať atmosféru
dobrej vôle, Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám,
robte aj vy im. (Mt 7,12), 5.milovať nepriateľov,
Milujte svojich nepriateľov (Mt 5,44) pozvanie k
morálnemu hrdinstvu, svätosti. Tento posledný level je ušľachtilý cieľ, avšak záleží na morálnej úrovni
nepriateľa, ktorý postoj možno zaujať. Láska, gr.
Agapé, je láska Boha k človeku, vrelé prijatie so záujmom o druhého, obetavá láska. V Novom Zákone sa prednostne používa na označenie biblického
pojmu lásky oproti iným výrazom: gr. Eros, náruživá, sebecká láska alebo gr. Phília, priateľská, bratská
láska. Zo všetkých ľudských slov, vzhľadom k ich
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bohatstvu a obmedzeniam, dáva láska najlepšiu
predstavu o tajomstve Boha ako Trojice osôb, večného a vzájomného daru Otca, Syna a Ducha Svätého. Skutočný, prvotný význam pojmu láska je
vzťah medzi osobami Najsvätejšej Trojice. Otec
miluje Syna, Syn miluje Otca. Kristova smrť a zmŕtvychvstanie je najväčší prejav Božej lásky. Ľudská
láska je odpoveď na Božiu lásku v Duchu Svätom.
Kristus miloval svojich nepriateľov a kresťan musí
robiť to isté. Správny postoj k nepriateľstvu je odpovedať smelou, priebojnou láskou. V tejto situácii,
vôľová láska nahrádza citovú lásku. Týmto postojom Ježiš prekonal učiteľov, ktorí hlásali len lásku k
tým, ktorí sú členmi náboženskej komunity. To, čo
hlásal, aj uskutočnil, „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23,34). Nech nás na tejto neľahkej ceste nasledovať ho posilnia slová vietnamského mučeníka sv. Pavla: „Uprostred týchto útrap,
ktoré iných zlomia, som z Božej milosti naplnený
radosťou a útechou, lebo nie som sám, ale som s
Kristom. On, náš učiteľ, nesie ťarchu celého kríža,
na mňa položil iba tú najmenšiu čiastku.“
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

07.30 + Erich -10. výroč.
10.30 za modliacich sa 24/7
18.30 + Milan Hudaček

+ Jozef Kromka

Janka Berger s rod. ZBP

Po

+ Mária, Mária Michnová- 20. Výroč.

Ut

+ Mária, Jozef, Anna, Jozef, Helena

St

6.30 poďakovanie 25. Rokov manželstva
Metod a Eva
17.30 + Ema a ostatní z rodiny

Reh. Sestry Michaela, Marcela zdr. a B. pomoc

Št

+ Alojz Herbrych 4. výr.

Zdr. a B. pož. Zorka a Milan

Pi

+ Júlia Bekeš a ostatní z rod. Bekeš a
Pliško

So

7.30 + Jozef, František a Paulina Kozuboví
18.30 + Rozália Gáliková -10. výročie

Ne

07.30 + Ján Čenščak
18.30 za zdravie rod. Smrek, Čižik, Ružbaský

+ Mária, Daniel Kaňukovi
a Alojz
+ Anna 5. výr.

Monika s rod. Zdr.
a B. pomoc

+ Jozef, Anna a Diana

+ Peter Kaminsky10.výročie

+ Peter
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