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Viem to lepšie

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“
Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu.

Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch
vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov
a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov
a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho,
ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.““ Mk 8, 27-35

Niekedy sa rada tajne „pridám“ k učeníkom, keď s tebou putujú
a počúvam vaše rozhovory. A niekedy je zrkadlo, ktoré mi
nastavujú, až priveľmi pravdivé.

Tak aj dnes. Nie je pre nich ťažké povedať ti, čo si myslia ľudia.
Hocikedy počas tvojho učenia sa pri nich – roztratených v dave –
niektorí pristavili a poznamenali: „Je to prorok!“ „Hovorím ti, je to
druhý Eliáš!“ No keď sa pýtaš, čo si myslia oni, rozpačito zmĺknu.
Nie žeby nevedeli.. . celé dni, celé noci o tom hovoria, uvažujú,
hádajú sa, presviedčajú, dozrieva to v nich. Len to zrazu nemá kto
vysloviť. Lebo vysloviť takú vec.. nie je len tak. Ak ťa označia za
Mesiáša, vyhlásia, že si Boží. A z toho všeličo vyplýva – od vnútornej
poslušnosti až po verejné dôsledky. Nie je to len tak! AJ keď sa im
to všetkým zdá. Je iné nosiť v srdci myšlienku a verejne ju vyznať.
Asi také iné, ako byť zaľúbený – a danú si vziať za manželku. Mesiáš
– to je vyznanie na celý život. Slovo Žida má svoju vážnosť.

Peter sa nakoniec odvážil. Pochvalné slová, ktoré nasledovali,
pohladkali jeho dušu. Pohladkali.. a trochu zhýčkali. Zavrhnú?
Zabijú? Tak to teda nie! Mesiáš má vládnuť, zburcovať silné vojsko,

vrátiť národu slobodu! Inak to nejde, to on dobre vie!
Nekričíš. Je to smútok, čo sa ti leje zo slov, keď ho karháš. Aj ja

sa cítim pokarhaná. Často viem niečo Božie, no vykladám si to
svojimi ľudskými predstavami. Ako Peter očakávam, že budeš
vládnuť. Nad bolesťou, problémami, hriechom, nespravodlivosťou,
ranami, nado mnou. Si predsa Mesiáš, nie? Čakám, že zvíťazíš! A ty
hovoríš, že ťa zabijú. A ako Peter ti dohováram: nie, nie, to sa ti
nesmie stať – ale v skutočnosti myslím: To sa MI nesmie stať! Že by
všetky tie ťažké veci mali prekonať aj teba? Že ich akože tvoja moc
neodstráni, že mi nevyhladí cestu? Žeby môj Boh... zomrel?? Nee-
xistuje.

Nemýľ sa, Pane, to JA viem, ako to má byť s Mesiášom. Ja
presne viem aj, ako sa správa dobrá matka. Aj ako by mala vyzerať
budúca rehoľná sestra, ak ňou chce byť. A úplne najlepšie viem, čo
by mal a nemal robiť farár. Tak, ako Peter presne vedel, čo sa smie a
nesmie stať. A bodka.

S rovnakým smútkom ako vtedy šepkáš, že už nemám zmysel
pre Božie (víťazstvá). Len pre ľudské. - redakcia -

Oživenie ružencového spoločenstva
Milí veriaci farnosti Martin-Sever!

Z dôvodu oživenia ružencového spoločenstva vo vašej farnosti
prebehne v nasledujúcich týždňoch reorganizácia vášho
ružencového bratstva. Jej priebeh bude veľmi jednoduchý. Od 16.
septembra 2018 (nedeľa) budú súčasní horlitelia ruží navštevovať
jednotlivých členov ružencového bratstva s otázkou, či chcú aj
naďalej patriť do ružencového spoločenstva. Ak vyjadria súhlas,
bude to potrebné potvrdiť podpísaním prihlášky, krorú im
odovzdajú horlitelia ruží. Ak ste doteraz neboli členmi ružencového
bratstva, ale chceli by ste sa prihlásiť, bude to možné urobiť
v sakristii kostola, kde budú dostupné prihlášky. Kto nanovo
nevyplní prihlášku, hoci bol doteraz evidovaný ako člen
ružencového bratstva, bude to znakom toho, že už nechce byť
členom tohto spoločenstva.

Na prihláške si budete môcť zvoliť, či chcete byť členom
ružencového spoločenstva ako člen Večného, Svätého alebo Živého
ruženca. Jednotlivé formy členstva sa líšia len svojimi záväzkami,
ako je to opísané na prihláške. Napr. člen Živého ruženca sa
zaväzuje každý deň pomodliť desiatok ruženca a raz za mesiac sa
zúčastniť spoločnej modlitby všetkých členov Živého ruženca, ktorá
je spojená s výmenou ružencových tajomstiev. Členovia Svätého či
Večného ruženca nie sú viazaní záväzkom spoločných mesačných
stretnutí. Keďže členstvo v ružencovom bratstve je úplne
dobrovoľné, chceme vás poprosiť, aby ste svojím podpisom vyjadrili
nielen ochotu prijímať výsady členstva v ružencovom spoločenstve,
ale aj ochotu plniť záväzky, ktoré nie sú vôbec náročné.

Prihlášky bude možné odovzdať
do 28. októbra 2018 (nedeľa).
Následne sa prihlásení členovia
Živého ruženca rozdelia do ruží,
pričom menoslov ľudí patriacich do
danej ruže bude vyvesený na
nástenke kostola. Napokon na
spoločnom stretnutí členov Živého
ruženca, sa uskutočnía voľby v rámci
Ružencového bratstva v duchu
Stanov ružencových bratstiev, ktoré
platia na celom Slovensku. Tým bude
celá reorganizácia vášho
ružencového spoločenstva zavŕšená.
Samozrejme, do ružencového
bratstva je možné vstúpiť (alebo
vystúpiť) aj kedykoľkvek po skončení reorganizácie.

Pevne veríme, že táto reorganizácia, podobne ako na mnohých
iných miestach na Slovensku, prinesie aj vo vašej farnosti oživenie.
Takýmto spôsobom vytvoríte spoločenstvo ľudí, ktorí sa slobodne a
zodpovedne, plniac svoje záväzky, rozhodnú kráčať životom s
ružencom v ruke. Ako jedno spoločenstvo, ktoré je súčasťou veľkej
dominikánskej rodiny, budeme spoločne kráčať k Bohu i k sebe
navzájom. O tom je ružencové spoločenstvo! A my, bratia
dominikáni, Vás k tomu srdečne pozývame.

fr. Alan J. Dely OP, promótor pre ruženec na Slovensku
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z Bystričky. Na budúci týždeň prosíme o
upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov.

Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že tretia katechéza
bude v piatok 21. 9. 2018 v rámci večernej svätej omše o 17:30, po
ktorej bude stretnutie na fare.

Stretnutie charity – V stredu po večernej sv. omši pozývame na
duchovno-formačné stretnutie dobrovoľníkov Farskej charity.

*Veni Sancte - Pán kaplán Michal Žiaran vás v stredu 19.9.2018
o 19.00 pozýva do UPC na slávnostnú sv. omšu Veni Sancte, ktorú
celebruje diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Info - nástenka.

Boj proti hladu – Vincentská rodina vás pozýva zapojiť sa do 11.
ročníka celoslovenskej zbierky „Boj proti hladu“. Naša farnosť sa
zapojí do zbierky na budúcu nedeľu 23. septembra 2018. Bližšie
informácie sú na plagáte v predsieni kostola.

*Kántrové dni - V týždni máme jesenné kántrové dni v stredu,
piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň, preto v stredu budeme pri
večernej sv. omši požehnávať úrodu. Kto má záujem o požehnanie,
nech si tohtoročné plodiny prinesie so sebou v košíku.

Poďakovanie - Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom zapojili do prípravy a organizácie farských hodov. Taktiež
ďakujeme našim kostolníkom, organistom, zboru, miništrantom
a kvetinárkam za dôstojný priebeh slávnostnej hodovej liturgie v
našom chráme.

Stretnutie - V pondelok po sv. omši pozývame mimoriadnych
rozdávateľov sv. prijímania na stretnutie na faru.

Piatková adorácia - V piatok pozývame mládež na sv. omšu a
adoráciu, ktorú bude celebrovať pán kaplán Michal Žiaran.

Prvé sväté prijímanie 2019 – Deti tretieho ročníka a staršie,
ktoré navštevujú váboženskú výchovu v katolíckej školy a chcú prijať
prvýkrát Eucharistiu, môžete nahlásiť tento týždeň po sv. omšiach
na fare. Je potrebné so sebou vziať vypísanú prihlášku, ktorú dostali
v škole. Deti štátnych škôl budeme prihlasovať o týždeň.

Kalendáre SSV - Prišli svätovojtešské kalendáre s knihou. Kto
je členom SSV, si ich môže prevziať v sakristii a zaplatiť členské 5€.

*Zbierka na seminár –Dnes sa koná zbierka na seminár. Za
vaše milodary vám v mene seminaristov veľmi pekne ďakujeme.

* spoločné oznamy pre obe farnosti
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Keď som sedela asi pred dvomi rokmi pred televíznym
prijímačom, išli ukážky z muzikálu Povolanie Pápež. Veľmi som
zatúžila tento muzikál vidieť. Pán kaplán na nedeľňajšej svätej omši
vyhlásil, že sa pripravuje návšteva tohto podujatia, veľmi ma to
potešilo. A potom, že Boh neplní naše túžby... .
Pán farár Štefan Vančo a pán kaplán Miroslav Crkoň sa so svojimi
farníkmi zúčastnili dňa 5. augusta 2018 muzikálu Povolanie Pápež
v Nitre. Strávili sme nezabudnuteľný divadelný večer v spoločnosti
Jána Pavla II.

Aj keď na začiatku predstavenia vznikli problémy
s videoprodukciou, nič to neubralo na sile výpovede celého
predstavenia a výkonoch účinkujúcich. Zásadnou otázkou celého
večera bolo - kto to bol Ján Pavol II. ? Myslím, že toto predstavenie
dalo vyčerpávajúcu odpoveď všetkým divákom.

Svätý Ján Pavol II. vlastným menom Karol Jozef Wojtyla bol
poľský duchovný a 264. rímsky pápež / v období rokov 1978 – 2005 /,
prvý netalianský pápež od roku 1522 a najmladší pápež od roku 1846.

Ale predovšetkým jedna z najvýznamnejších osobností, ktorá
reálne zmenila politickú, spoločenskú a duchovnú situáciu sveta 20.
storočia. A práve jeho život a dielo, jeho vplyv, duchovný
a humanistický odkaz približuje pôvodný slovenský muzikál
z nitrianskej tvorivej dielne, ktorý nesie symbolický názov Povolanie
pápež, ktorého stvárnil fenomenálny Janko Gallovič.

Muzikál vzdáva hold veľkému človeku, duchovnému vodcovi,
bojovníkovi proti násiliu, prvému slovanskému pápežovi.
V muzikáli sme videli úžasné herecké, spevácke i tanečné výkony,
strhujúce choreografie, ktoré dynamicky prepájali jednotlivé
scénické obrazy, chytľavé skladby ale aj melódie dojímajúce až
k slzám, dômyselne efektná scéna, krásne kostýmy... K tomu
všetkému duchovný rozmer predstavenia, ktorému však nechýbal
vtip a nadhľad. Jednoducho úžasný zážitok, ktorý diváci ocenili
dlhotrvajúcim standing ovation.

Muzikál prináša na javisko najdôležitejšie momenty zo života
Karola Wojtyłu – od čias detstva, cez dospievanie, prvú lásku, ktorú
zanechal kvôli duchovnej ceste vrcholiacej na pápežskom stolci, až
po jeho cesty po svete za veriacimi, medzi nimi aj v Nitre,
zotavovanie sa po atentáte, ochorenie a smrť. Veľkolepá scénická
freska ho predstavuje ako filozofa, teológa, kňaza, básnika,
mysliteľa, štátnika, ale v prvom rade ako múdreho a citlivého
človeka, ktorý bojoval proti násiliu a za porozumenie medzi ľuďmi.

Na príprave muzikálu sa podieľal slovensko-poľský tím. Ak
v článku píšem o dojímavých melódiach, tu je jedna ukážka
z mnohých pod názvom Nebojte sa!

Povolanie Pápež - pôvodný slovenský muzikál

Nebojte sa!

Nech ste ako fujara nástroj čo
v skúškach zvíťazil
pevní spevní Slováci národ má dosť síl
ty národ statočný
po búrkach stáročných
keď nestratíte vieru
tak aj vo vás uverí Boh sám

Nebojte sa zlá a nástrah
tento národ nech nemá strach
pri modlitbách nech ste
na kolenách
nech zovšadiaľ neznie nárek
z tých minulých krívd
a nech láska – nádej – viera bude
večne živý štít
pre vás

Nebáť sa a nekradnúť
nech to je vaša púť
keď nestratíte nádej
tak aj u vás uverí Boh sám

Stará Európa sa rúca
potrebuje nové pľúca
potrebuje oči ktoré snívajú
Svet je gýč a veru stráca mieru
potrebuje vašu vieru
a národ čo ju nestratí
cieľ svoj má

Emília Králová




