pokračovanie z druhej strany
veľmi osobitného a veľmi veľkého života.
Nakoniec sa všetko uzavrie násilím, a to z
dôvodu „ľudských postojov, ktoré vedú k
tomu, že je o život obratý kresťan, čestný
človek a k tomu, že ho urobia mučeníkom“.
Štyria protagonisti evanjeliového príbehu
Svätý Otec následne analyzoval postoje
troch protagonistov Jánovho umučenia.
Kráľa Herodesa, ktorý „veril, že Ján je
prorokom“, „rád ho počúval“. V istom
momente ho chránil, no držal ho vo väzení. Bol nerozhodný, pretože Ján mu „vytýkal jeho hriech“, cudzoložstvo. V prorokovi Herodes „počul Boží hlas, ktorý mu
hovoril: „Zmeň svoj život“, nedokázal to
však urobiť. Kráľ bol skazený a tam, kde
je korupcia, skazenosť, odtiaľ je veľmi ťažké vyjsť von“. Bol to skazený človek, ktorý
sa „snažil o diplomatickú rovnováhu“ medzi svojím životom –ktorý bol nielen cudzoložný, „konal aj mnoho nespravodlivých vecí“ – a jeho svedomím, „pretože
vedel, že to bol svätý človek“. Nedokázal
to však rozuzliť.
Žena preniknutá nenávisťou
Pápež potom opísal Herodiadu, manželku kráľovho brata, ktorého zavraždil, aby
ju mohol získať. Evanjelium o nej hovorí
len to, že „nenávidela“ Jána, pretože hovoril jasne. „A my vieme, že nenávisť je
schopná všetkého, ide o veľmi veľkú silu.
Nenávisť je dychom diabla. A táto žena
mala diabolského ducha nenávisti“, ktorý
ničí, uviedol Svätý Otec.
Diablove slová: „Dám ti všetko“
Treťou postavou z Evanjelia, ktorú charakterizoval pápež, bola Salome, Herodiadina dcéra, ktorá vedela dobre tancovať.
„veľmi sa zapáčila Herodesovi i stolujúcim a v tom veľkom nadšení kráľ dievčaťu
sľúbil: „Dám ti všetko“. „Používa tie isté
slová, ktoré použil diabol, aby pokúšal Je-

žiša. „Ak sa mi budeš klaňať, dám ti všetko, celé kráľovstvo. Herodes to však nemohol vedieť.
„Za týmito postavami sa skrýva diabol,
rozsievač nenávisti u ženy, rozsievač márnivosti u dievčaťa, rozsievač skazenosti u
kráľa. A tak ten najväčší človek, ktorý sa
narodil zo ženy, končí sám, v temnote väzenskej cely, kvôli vrtochu jednej márnivej tanečnice, nenávisti diabolskej ženy a
skazenosti nerozhodného kráľa. Je mučeníkom, ktorý dovolil, aby sa jeho život
umenšoval stále viac a viac, aby tak prenechal miesto Mesiášovi.“
Svedectvo veľkého muža a veľkého svätca
Ján teda umrel v cele, v anonymite, „tak,
ako mnohí naši mučeníci“, skonštatoval
pápež. Jeho učeníci vzali jeho telo a uložili
ho do hrobu. Toto je „je jedno veľké svedectvo, jeden veľký muž, jeden veľký svätec“.
„Život má hodnotu jedine v jeho darovaní,
keď ho darujeme v láske, pravde, keď ho
darujeme druhým, v každodennom živote,
v rodine. Vždy ho treba darovať. Ak si niekto drží život len pre seba, aby si ho chránil, tak, ako kráľ vo svojej skazenosti alebo
ako žena plná nenávisti či to márnivé dievča, ktoré ešte len dospievalo – život umiera, končí zvädnutím, neslúži pre nič.“
Čítať Evanjeium s otvoreným srdcom
Ján daroval svoj život hovoriac: „Ja sa
musím umenšovať, aby on, Pán mohol
byť počúvaný, videný a aby sa ukázal“,
pripomenul Svätý Otec a dodal:
„Radím vám, aby ste nemysleli príliš na
toto, ale aby ste si spomenuli na obraz
štyroch postáv: skazeného kráľa, ženy,
ktorá vedela len nenávidieť, márnivého
dievčaťa, ktoré si nič neuvedomuje a proroka, ktorý prišiel o hlavu v cele. Hľaďme
na to a každý nech otvorí svoje srdce, aby
prostredníctvom tohto k nemu Pán prehovoril.“
zdroj: radiovaticana
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„ZATIAHNI NA HLBINU
A SPUSTITE SIETE NA LOV!“

eter dostáva od Ježiša príkaz,
aby loďku riadil na jazere. Výzva
„zatiahni na hlbinu“ patrí práve
Petrovi. Mohli by sme povedať,
že je to povolenie k rybolovu pre jedného, no v spoločnej misií. Jediná misia a
námaha, na ktorej sa musia podieľať
všetci spoločne.
Rybolov je symbol našej námahy pre rast
Božieho kráľovstva. Sv. Ambróz opisuje
duchovný rybolov nasledovne: „Je to kázanie zostavené z predivných slov, šírok
rečí a hlbín odpovedí, ktoré chytajú ľudí
do svojich sietí; ak niekoho chytia, neusmrtia ho, no zachovajú ho pri živote,
tiahnu ho z hlbín tmy k nedosiahnuteľnému svetlu; a z hĺbky privádzajú na povrch toho, ktorý bol ponorený do tých
istých vôd.“
Koľkokrát sme už my vrhali siete do vôd
zbytočne? – To isté ako my, sa v tomto
evanjeliu pýtajú apoštoli. Pre rybárov je
neúspešný lov tým najväčším neúspechom. Ak rybár nikdy nechytil rybu, nemôžeme ho nazvať rybárom. Ježišov príkaz, zdanlivo neskúseného a
neodborného človeka sa im zdá nezmyselný. Ak ryby nechytili v noci, tak ich
teraz už vôbec nechytia. Slnko je už vysoko a práve to, ich rybolov odsudzovalo
na neúspech. No napriek tomu, zatiahli
na hlbinu a prichádza zaslúžená odmena
– plné siete. Petrova poslušnosť a následné ich spoločné úsilie poskytlo dokonalý
výsledok.

Spoločenstvo, ktoré mali apoštoli na
tomto rybolove, bolo archetypom našich
ideálnych medziľudských vzťahov. No
veľmi dôležitý je aj náš postoj v tomto
spoločenstve. Svätý starec Nyfont raz
povedal: „Dieťa, miesto ani nespasí ani
nezahubí človeka, ale spasia a zahubia
nás naše skutky. Ten, kto neplní Božie
prikázania, nemá osoh ani zo svätého
miesta, ani zo svätej hodnosti. Saul žil
uprostred kráľovskej rozkoše a bol zatratený; Dávid v tej istej rozkoši, dosiahol
veniec slávy. Lót žil medzi hriešnymi Sodomčanmi, no bol spasený; Judáš bol
medzi svätými apoštolmi a zvolil si peklo. Koľko služobníkov Cirkvi a milovníkov sa spasilo! Koľko veľmožov a vojakov! Koľko remeselníkov a sedliakov!
Buď zbožný a milujúci človeka a budeš
spasený.“
Blíži sa čas odpustových návštev v našich
rodinách. Aké spoločenstvo poskytneme
my svojím najbližším? Bude to spoločenstvo vzájomnej lásky a darovania
vlastné svätému Valentínovi? Pred pár
rokmi naše mesto prijalo logo s názvom
„Srdcom Belančan“, nech tento čas je
príležitosťou na srdečné prijatie aj tých,
pre ktorých sme svoje srdcia zatvorili,
pretože srdce je miestom stretnutia človeka s Bohom, nie v postoji pyšného farizeja ale pokorného mýtnika.
Bohuznamy

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: : z pohrebu Alojza Kovalčíka 50€. Pán Boh zaplať!
2. V pondelok 11. 2. 2019 je 27. Svetový deň chorých.
3. V stredu 13. 2. 2019 je výročný deň biskupskej vysviacky božieho sluhu Jána Vojaššáka.
4. V našej farnosti bude v stredu 13. 2. 2019 celodenná poklona. Sviatosť Oltárnu vyložíme vo farskom kostole v Sp. Belej k adorácii ráno po sv. omši a ukončenie bude večer pred
sv. omšou. Vo štvrtok adorácia nebude.
5. Sviatosť zmierenia pred odpustom budeme vysluhovať vo štvrtok 14. 2. 2019 od 16.00
hod. a v sobotu 16. 2. 2019 od 16:00 hod.
6. Odpustovú slávnosť sv. Valentína budeme sláviť v nedeľu 17. 2. 2019. Slávnostná sv.
omša bude o 10:30 hod.
7. Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok 15.2.2019 po sv. omši prosíme - Skupinu č.30
ul. Družstevná č.23: Grotkovská, Hradická, Neupaverová, Drienovská
ul. Družstevná č. 25: Lukačová, Madejová, Škvareková.
8. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi 16.2.2019, prosíme tieto ženy:
Jana Petríková, č.d. 264, Mária Svitanová, č.d. 34, Eva Grivalská, č.d. 34.

PÁPEŽ FRANTIŠEK:
ŽIVOT MÁ CENU LEN VTEDY,
KEĎ HO DARUJEME DRUHÝM

Svätý Otec komentoval liturgické čítanie
z Evanjelia podľa Marka (6, 14-29) približujúce mučenícku smrť Jána Krstiteľa,
ktorý je podľa Ježiša najväčším spomedzi
tých, ktorí sa narodili zo ženy. Okrem ne2

ho charakterizoval aj ďalších protagonistov evanjeliového príbehu: skazeného a
nerozhodného Herodesa, Herodiadu manželku jeho brata, plnú nenávisti i Salome – márnivú tanečnicu.
Ján Krstiteľ: „On musí rásť a ja sa musím umenšovať“
Ján Krstiteľ, „ten najväčší, skončil takouto
smrťou... No Ján vedel, že sa musí ponížiť, o Ježišovi povedal: „On musí rásť a ja
sa musím umenšovať“. Umenšil sa až na
smrť“, skonštatoval pápež František. Bol
to Ježišov predchodca, jeho ohlasovateľ,
ktorý hovoril: „nie ja, ale to on je Mesiáš.
Ukázal ho prvým učeníkom a neskôr jeho
svetlo vyhaslo, haslo – trošku po troške,
až po temnotu väzenia, v ktorom osamote
prišiel o hlavu“.
Prečo však k tomu došlo? – položil si
otázku Svätý Otec. „Nie je jednoduché
prerozprávať život mučeníkov. Mučeníctvo je službou, je tajomstvom, je darom
pokračovanie na zadnej strane

Krížová
Ves

PO

11.2.

UT

12.2.

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
Ľubovoľná spomienka
Utorok
5. týždňa v Cezročnom období

ST

13.2.

Streda
5. týždňa v Cezročnom období

6:30
18:30

ŠT

14.2.

Sv. Valentín, kňaz, mučeník
vo farskom kostole odpustová slávnosť IPSA DIE

6:30
18:30

PI

15.2.

Piatok
5. týždňa v Cezročnom období

6:30
18:30 D

17:30

SO

16.2.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nasl. nedele

6:30
18:30

19:30 K

17.2.

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
VO FARSKOM KOSTOLE
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
SV. VALENTÍNA

7:30
9:00
10:30
18:30

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:
Lukáš Špak, syn † Františka a Viery r. Mazurekovej, bývajúci v Strážkach a
Michaela Štecová, dcéra Emila a Marcely r. Selvekovej, bývajúca v Slovenskej Vsi

Spišská
Strážky
Belá

LITURGICKÝ PREHĽAD

NE

† adorácia K - Kolónia
S - sobáš so sv. omšou

18:30

17:30

18:30

17:00

17:30 K
17:30 D

17:00

8:00

8:00

D - detská svätá omša P - pobožnosť
so - sobášne obrady

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

Po 18.30 † Jozef a ost. z rod.
Ut 18.30 † Ján (30r.), Karolína a Mária
St 6.30
18.30 † Ján, Mária, Ondrej a ost. z rod.
Št 6.30
18.30 † Valentín

KRÍŽOVÁ VES:
za chorých a trpiacich

† Milan
† Jakub a Katarína
† Ladislav a
Agnesa

† Ján a Žofia
Pi 6.30
18.30 † Ján (1r.)

† Jozef Rezničák

† Jozef
So 6.30
18.30 † Ondrej Bizub
07.30 ž. Peter
† Ján a Katarína
Ne 09.00
10.30 za veriacich
18.30 ž. Miloš, Mária, Katarína s rod.

† Jozef

† Juraj Legutko
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