pokračovanie z titulnej strany
že ho bijem preto, že je kresťan, inak by sa zachoval. No pre rímskeho chlapca by to nebolo ľahké... aj tak: je to „čudné“ náboženstvo.
Viete, čo je zaujímavé? Čím viac sa Martin
dozvedel o kresťanstve, tým viac sa mu zdalo
čudné. Mnohým slovám nerozumel, no túžil to
všetko pochopiť. Práve táto vytrvalá túžba ho raz
privedie k viere. Aj dnes sú okolo nás ľudia, ktorí
učeniu viery nerozumejú, zdá sa im „čudná“, a
tak ju odložia bokom ako niečo nepodstatné,

momentálne menej dôležité ako ostatné. Vplyvom toho však nenachádzajú istotu vo svojej budúcnosti. Nenachádzajú istotu v pozvaní prežiť
život ako Božie dieťa tu na zemi a ako vykúpení
svätí v nebi. Je veľa vecí, ktorým nerozumieme,
zdajú sa nám čudné, možno zvláštne... pýtajte sa!
Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. Kto sa nepýta,
neskúma, nezisťuje, nielenže ostáva v nevedomosti, ale ľahko sa dostane do omylu. Dvanásťročný Ježiš neprekvapil učiteľov v chráme vedomosťami, ale otázkami...

HĽADAJTE TEDA
NAJPRV BOŽIE
KRÁĽOVSTVO
A JEHO
SPRAVODLIVOSŤ

toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo.“
(Jn 4,34). Mária premýšľala nad Slovom a
uskutočňovala ho, a preto pre ňu ako prvú
platili slová „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ (Lk
11,28). Anjel pozdravil Máriu „chaire“, Raduj
sa! (Lk 1,28) vyzval ju, aby sa nebála.
Mária poslúchla a v Magnifikate hovorí o radosti v Duchu Svätom. Radosť je na začiatku
Nového Zákona a objavuje sa znovu pri
stretnutí so vzkrieseným Kristom, „Učeníci sa
zaradovali, keď videli Pána“ (Jn 20,20), poznamenáva Benedikt XVI. Radosť sa tu zjavuje ako dar Ducha Svätého, ako pravý dar Vykupiteľa a je základnym slovom, ktoré
charakterizuje celý kresťanský odkaz: Evanjelium - radostná zvesť. Premieňajme
teda naše denné starosti, radostnou
zvesťou evanjelia.

Kto z nás nebol nikdy ustarostený o jedlo, oblečenie alebo iné veci týkajúce sa tela, nikdy
sa nezaujímal o privítanie bratov, zmenu
miesta, netúžil po ľudskej podpore a pomoci
alebo nebol ustarostený o chýbajúce prostriedky? Preto pre nás všetkých platia slová:
„Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete
jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete,“ napomína Ján Kassián. Aj keď niekto svoj majetok
dá k dispozícii chudobným, ako to robia zasvätení, stále je preňho ťažké neupadať často
do pasce hriechu. Ale hriech nemá vládu nad
tým, kto nepohrdne Pánovou radou, vezme
na seba Kristov kríž a nasleduje Rozdávateľa
milostí. Lebo zbytočné zháňanie sa za jedlom
sa nedotkne toho, kto so zbožnou štedrosťou
rozdeľuje svoj majetok a peniaze chudobným. Váhavosť nezmenší radosť z jeho almužny, lebo všetko čo raz obetoval Bohu, je zasvätené Kristovi, a preto to rozdeľuje už ako
patriace Jemu, bez strachu z nedostatku, lebo
bude nasýtený Bohom viac ako nebeské vtáky, dodáva pre rehoľníkov Ján Kassián. Ako
pozorní učeníci nasledujme príklad Krista,
ktorý hovorí: „Mojím pokrmom je plniť vôľu

Lebo zbytočné zháňanie sa za jedlom
sa nedotkne toho, kto so zbožnou
štedrosťou rozdeľuje svoj majetok a
peniaze chudobným. Váhavosť nezmenší radosť z jeho almužny, lebo
všetko čo raz obetoval Bohu, je zasvätené Kristovi, a preto to rozdeľuje už
ako patriace Jemu, bez strachu z nedostatku, lebo bude nasýtený Bohom
viac ako nebeské vtáky, dodáva pre rehoľníkov Ján Kassián.
Zamyslenia
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KATECHÉZY O SV. MARTINOVI Z TOURS:

3. MARTIN SKÚŠA KRESŤANA: „KTO ŤA UDRIE PO LÍCI...“

V

iete si predstaviť Martinovu radosť,
keď sa mu otec vrátil z víťaznej vojny?
Jeho otázky o bojoch a statočnosti
vojakov nemali konca. Najviac ho
však zaujímalo, ako stotník Cornélius zachránil
v boji otcovi život.
„Otecko, naozaj ti hrdinský Cornélius zachránil
život?“
„Nebyť jeho, nebol by som sa vrátil domov. Nepriateľ mi kopijou zasiahol koňa. Kým sme obaja padali na zem, nepriateľ zaútočil sekerou.
Všetkým, čo to videli stuhla krv v žilách, keď v
tom sa medzi nás vrhol stotník Cornélius Sextus a bleskurýchlym pohybom meča odrazil
útok. Mne sa nič nestalo, sekera dopadla na
stotníka, rozmliaždila mu náplecník panciera a
spôsobila otvorenú ranu na pleci. Ale on si ranu
nevšímal a bil sa ďalej, kým víťazstvo nebolo isté.
Až potom sa dal lekárovi ošetriť.“
„Ale Cornélius Sextus je kresťan!“
„Áno chlapče, vo všeobecnosti boli kresťania v
mojej kohorte najudatnejší. Bili sa ako levy, ich
kňaz im povedal, že bojujú za svoje náboženstvo a za svojho Boha. Napokon mnohé vlajky
nášho vojska a štíty vojakov mali znak kresťanov – kríž.“
„A ty si za koho bojoval?“
„Prisahal som vernosť cisárovi Konštantínovi,
bojoval som za cisára!“
Z rozhovoru sa Martin dozvedel, že cisár síce
nie je kresťan, ale veľmi si ich váži a podporuje.
Otcovi však, rovnako ako Martinovi, je toto náboženstvo cudzie. Nemôže si predsa kľaknúť
pred mužom, ktorý visel na kríži ako otrok. Svojim učeníkom vraj hovoril, aby milovali všetkých ľudí, dokonca aj nepriateľov. S tým Riman
nikdy nemôže súhlasiť!

„Miluj Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého.... nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto
položí život za svojich bratov.“ ...všetko sú to
krásne myšlienky a práve toto robí stotník Cornélius...
„Prečo toto čudné náboženstvo robí z ľudí hrdinov?“
A ešte: „Keď ťa udrú po pravom líci, nastav aj
druhé...“
„Fuj, to je pre otrokov, nie pre slobodných Rimanov. Musím to vyskúšať!“
Na druhý deň Martin zastavil otroka, o ktorom
vedel, že je kresťanom.
„Polož to vedro na zem, trochu sa zohni a dávaj
pozor!“
Len čo to otrok urobil, Martin ho udrel po tvári.
„Zbláznil si sa?“ rozkričal sa starec a chlapcovu
hlavu rýchlo schladil vo vedre.
„Ty nie si dobrý kresťan, podľa tvojho náboženstva si mal nastaviť druhé líce!“ protestoval
mokrý chlapec. „Alebo ti tvoje náboženstvo prikazuje strčiť mi hlavu do vedra?“
„Ach, prepáč chlapče, vlastne máš pravdu, mal
som ti nastaviť druhé líce. Tak to robili svätí. Ja
som len obyčajný kuchársky pomocník a neviem si predstaviť, že by som sa mal dať iným
mlátiť a nebrániť sa.“
„Tak taký kresťan sa mi viac páči, prepáč mi tú
skúšku.“
Večer Martin dlho hútal nad novou skúsenosťou: „Myslím, že už trochu chápem to čudné
prikázanie, lebo pripadalo mi až odporné... to o
nastavení ľavého líca, keď ťa udrú po pravom.
Možno sa to myslí tak, že pre Ježišovo meno
majú kresťania strpieť aj prenasledovanie a zlé
zaobchádzanie, a nebrániť sa. Keby otrok vedel,
pokračovanie na zadnej strane

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp.Belej: z krstu Kristíny Fudalyovej 50€; z pohrebu Viery Bieľakovej 20€. Pán Boh zaplať.
2. Modlitbové stretnutie III. rádu sv. Františka bude v nedeľu 26.2.2017
o 13.30h vo farskom kostole v Spišskej Belej.
3. Stretnutie mužov bude v pondelok 27.2.2017 po sv. omši na fare.
4. Katolícka jednota Slovenska pozýva svojich členov na výročné stretnutie,
ktoré sa uskutoční v pondelok  27.2. 2017 po večernej sv. omši v spoločenskej miestnosti na fare. Radi medzi nami privítame aj nečlenov, ktorí nám pomôžu svojou aktivitou.
5. Na popolcovú stredu je deň pokánia v celej Cirkvi. Zdržovanie sa mäsitého
pokrmu zaväzuje všetkých. Prísny pôst t. z. raz do sýta sa najesť zaväzuje veriacich od
18. do 60. veku života. V tento deň nebude detská sv. omša a mení sa aj čas na
18.30h.
6. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme vždy pred sv. omšou.
Okrem toho v stredu od 8.00 – 10.00h; vo štvrtok a piatok od 15.00-16.30h.
7. Chorých navštívime v piatok 3.3.2017.
8. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi 4.03.2017, prosíme tieto ženy: Mária Mešárová, č.d. 83, Dana Hangurbadžová, č.d. 227, Antónia Mrugová, č.d. 85.
9. Pôstna aktivita: Pozývame deti, ktoré sa chcú zapojiť do pôstnej aktivity, aby
si prišli v stredu po sv. omši do sákristie pre aktivitu.
10. Na 1. pôstnu nedeľu sa v našich kostoloch koná jarná zbierka na charitu. Pri
jesennej zbierke v roku 2016 sa vyzbieralo 100 751€. Výnos tejto jarnej zbierky bude použitý na novopostavený Dom sv. Kataríny v Spišskej Novej Vsi. Spišský diecézny biskup
Mons. Štefan Sečka a všetci pracovníci Spišskej katolíckej charity ďakujú všetkým vám, dobrodincom, za modlitby, obety a aj príspevky. Aj naďalej sú pripravení slúžiť tým, ktorí to
potrebujú. Pán Boh zaplať. Vo všetkých kostoloch v našej farnosti môžete svoj
dobrovoľný milodar vložiť do pokladničky označenej na tento účel.
11. 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 chutným obedom, povzbudzujúcou katechézou a modlitbou chvál. 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) 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.).
12. 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.
13. 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.
14. 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.
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
Ne

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

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

+ Peter Kaminsky10.výročie

+ Peter

Po

+ Kristínka Fodorová

Ut

+ Alžbeta

Zdr. a B. pož. pre manželov Kataríny a Sylvie

St

6.30 + Anna, Michal, Karolína, Matúš
18.30 + Anna, Michal

+ Vladislav Devečka

Št

+ Paulína a ostatných z rod. Tropovej

Pi

+ Ján, Vavrinec, Veronika, Anna a reh.
Sestra Gemma

So

7.30 Jozef 80. rokov a Anna
za zdr. a B. pož.
18.30 + Jozef Koprušak 40. výr.

Ne

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

+ Jozef, Michal Svitana

Zdr. B. pož pre Jozefa a Jána
50. rokov
+ Jakub, Veronika, Jozef

+ Jolana a Ondrej

+ Margita a Vladislav Mešár,
+ Mária a Ján Krempaský

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

+ Emil Špes
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