
Farský informačník farností Martin a Martin-Sever

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný
Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.
Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pá-
na.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na je-
ho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj
prst do rán po klincoch a nevložím svoju ru-
ku do jeho boku, neuverím.“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri
a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere
boli zatvorené, stal si doprostred a povedal:
„Pokoj vám!“

Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem
prst a pozri na moje ruky! Vystri ruku a vlož
ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale

veriaci! Tomáš mu odpovedal: „Pán môj
a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si,
pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo ne-
videli a uverili.“

Možno sa Tomášovi čudovať? Tá veta zo
strany apoštolov „Videli sme Pána“ je akoby
neúplná. Za ňou nemala byť bodka. Malo to
znieť trochu inak: „Videli sme Pána, a preto
sme plní radosti.“ Alebo „Videli sme Pána,
a preto sa už nezamykáme.“ Za vetou „Videli
sme Pána“ nemôže byť nikdy bodka. Tá veta
musí mať svoje pokračovanie. Po stretnutí
s Pánom sa vždy má v živote niečo pohnúť,
niečo udiať. A Tomáš to u ostatných učení-

kov nevidel. Stále ostávali sedieť za zatvore-
nými dverami a tak ich našiel aj Ježiš, keď
znovu prišiel medzi nich o osem dní. Neču-
do, že Tomášova reakcia bola taká, „ak ne-
uvidím, neuverím“. Apoštolom chýbalo sve-
dectvo života.

Aj nám sa to niekedy stáva. Povieme:
„Boli sme v Lurdoch! Bolo to úžasné!“ Alebo
„chodievam na omšu aj v týždni, sledujem
príhovory kňaza z internetu, sú perfektné!“

A čo ďalej? V čom som sa zmenil? Nestal sa
pre mňa len prostriedok cieľom?

Vážme si preto Tomášov, ktorí sú medzi
nami aj dnes. Nemáme ich zvyčajne radi,
lebo svojím spochybňovaním dokážu rozko-
lísať pokojné hladiny našej spokojnosti.
Práve v tom však tkvie pre nás požehnanie.

Neveriaci Tomáš

Tomášovi odvaha určite nechýbala. Vy-
šiel spoza zamknutých dverí von, medzi Ži-
dov, zatiaľ čo ostatní apoštoli sa báli.
Podobne jeho odvahu zachytáva udalosť
vzkriesenia Lazára, kvôli ktorému sa Ježiš
nebezpečne priblížil k Jeruzalemu. Pri tejto
príležitosti Tomáš povedal učeníkom: „Poď-
me aj my a umrime s ním.“ (Jn 11, 16) Vy-
jadruje odhodlanie aj zomrieť s tým, s kto-
rým žil.

Keď pri Poslednej večeri Ježiš povie
pred učeníkmi: „Cestu, kam idem, poznáte“,
Tomáš sa ozve: „Pane, nevieme, kam ideš.
Akože môžeme poznať cestu?“ Tým sa ukáže
ako málo chápavý, hoci určite ani ostatní
učeníci nerozumeli tomu, čo Ježiš hovorí,
títo však radšej boli ticho, nepoložili otázku,
aby sa oni nezosmiešnili. Tomáš tým, že
prejavil nechápavosť, vyprovokoval Ježiša
ku krásnej vete: „Ja som cesta, pravda a ži-
vot.“

Podobne aj my často nerozumieme. Prí-
hoda s Tomášom nás však povzbudzuje, že
Ježiš má zmysel pre naše otázky.

Slovami „ak neuvidím stopy po klincoch
a nevložím prst do rán a ruku do jeho bo-
ku“ vyjadruje Tomáš dôležitú pravdu o tom,
že od momentu vzkriesenia už nebude mož-

né rozpoznať Ježiša ani tak podľa tváre ako
podľa jeho rán.

V histórii Cirkvi sa už medzi staroveký-
mi otcami viedli diskusie o tom, či Tomáš
vložil alebo nevložil prst a ruku do Kris-
tových rán. Dnes sa biblisti prikláňajú k ná-
zoru svätého Augustína, ktorý hovorí: „Ne-
vložil. Lebo keby vložil, Ježiš by povedal:

„Uveril si, lebo si sa ma dotkol...“, ale on
povedal: „Uveril si, lebo si videl.“

Keď evanjeliá opisujú vyvolenie Dvanás-
tich, Tomáš je spomedzi všetkých apoštolov
uvádzaný v poradí na siedmom, prípadne
ôsmom mieste. Pri zjavení zmŕtvychvstalé-
ho Pána pri Tiberiadskom jazere je však už
zaradený na druhé miesto, hneď za Petra.
To naznačuje, že udalosť, pre ktorú získal
prezývku „neveriaci“, ho posunula vo vní-
maní prvotnej Cirkvi vpred.

Je tiež zaujímavé, že tento apoštol, ktorý
patrí medzi najviac pokrivkávajúcich vo vie-
re, nakoniec pri napĺňaní Ježišovho „choďte
do celého sveta a zvestujte evanjelium“,
došiel až do južnej Indie – teda zo všetkých
apoštolov najďalej.

O žiadnom apoštolovi sa nezachovalo
toľko spisov ako o Tomášovi. Aj o Petrovi
máme zachované len Skutky svätého Petra.
Zo života Tomáša však máme: Narodenie
Tomáša, Tomášovo evanjelium, Tomášove
skutky, Tomášovu Apokalypsu. Hoci sú vše-
tky tieto spisy apokryfné, napriek tomu sú
dôležité pre štúdium počiatkov kresťanstva.

Čo vieme o Tomášovi?

Oľga a Peter Kurhajcovci;
FOTO: freeimages.com

Oľga a Peter Kurhajcovci

Jn 20, 24-29
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Keď pápež Ján Pavol II. kanonizoval sestru Faustínu, v rovnaký deň zaviedol Nedeľu Božieho Milosrdenstva ako sviatok pre celú Cirkev.
Tento sviatok sa slávi na prvú nedeľu po Veľkej noci. Vtedy Ján Pavol II. povedal: „Toto je najšťastnejší deň môjho života.“
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Oznamy farnosti Martin na Nedeľu Božieho Milosrdenstva

Sväté omše a úmysly v kostole sv. Martina v Martine

DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT
V TALIANSKU

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa
rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom ži-
vote, na polročný duchovný a formačný po-
byt do komunity otcov rogacionistov v Ta-
liansku počas roka, aby sa rozhodli, či cesta
zasvätenia života je pre nich tá správna.

Kongregácia sa venuje mladým mužom,
ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre kňazské
alebo rehoľné povolanie.

Náklady na pobyt hradia otcovia rogaci-
onisti. Za pomoci kňazov sa budeš môcť
rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom
smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa
pozveme na stretnutie.

Kontakt: Centrum pre duchovné povola-
nie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01
Prešov, alebo na e-mail a tel.:
konkatedralapo@gmail.com, 0911487341.

PÚŤ MINIŠTRANTOV PUMIN 2018

Ctený spolubrat, aj v tomto roku chceme
spoločne putovať na národnú púť miniš-
trantov PUMIN 2018, ktorá sa bude konať
v dňoch 27. – 28. apríla 2018 v Šaštíne.

Z diecézy je zabezpečená autobusová do-
prava. Trasa bude prispôsobená prihláse-
ným účastníkom. Presný čas a miesto od-
chodu autobusu bude oznámené neskôr po-
dľa záujmu na www.ministranti.dcza.sk.

V Šaštíne je zabezpečené ubytovanie
v izbách a strava. Program je pripravený už
od piatka večera, v sobotu bude spoločný
program (na plagáte). Návrat je v sobotu
večer.

Prihlasovanie prebieha cez internetovú
stránku (www.ministranti.dcza.sk). Cena za
ubytovanie, dopravu a stravu je 25 € na oso-
bu. Organizáciu púte zabezpečuje p. kaplán
Miroslav Klobučník.
(miroslav.klobucnik@gmail.com,
0911108777)

JozefMihaľ JozefMožiešik

PUMIN 2018

Pozvánky na podujatia

Kamil Lieskovský, dekan

Upratovanie kostola – Za upratova-
nie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom
z Ľadovne a Jahodníkov. Na budúci týždeň
prosíme o upratovanie kostola farníkov
z Podhája.

Odpustky na Nedeľu Božieho Milo-
srdenstva – Každý, kto si dnes pri verej-
nom vystavení obrazu Božieho Milosrden-
stva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí
tento obraz, a splní predpísané podmienky
na získanie úplných odpustkov (svätá spo-
veď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel
sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Ve-
rím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych
vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. milo-
srdný Ježišu dôverujem v Teba), môže zís-
kať úplné odpustky pre seba alebo pre duše
v očistci podľa Dekrétu o odpustkoch ktoré
sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosr-
denstvu, ktorý vydala 29.6.2002 Apoštolská
penitenciária a odobril ho svojím podpisom
pápež Ján Pavol II.

Litánie k Božskému Srdcu Ježišov-
mu – budú dnes o 15.00 h.
Stretnutie dobrovoľníkov charity –

V stredu po večernej sv. omši pozývame na
stretnutie dobrovoľníkov Farskej charity.
Stretnutie akolytov a lektorov – Vo

štvrtok po večernej svätej omši pozývame
na duchovno-formačné stretnutie akolytov
a lektorov.

Rekolekcie – rekolekcie Martinského
dekanátu sa začnú svätou omšou v kostole
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach 12. apríla
2018 o 9.30 h.

Ekumenický pozdrav – Pri slávnostnej
veľkonočnej bohoslužbe v chráme martin-
ského cirkevného zboru si bratia evanjelici
vypočuli pozdrav a prejav radosti zo spoloč-
ného prežívania vzkriesenia nášho Pána
a Vykupiteľa od martinských katolíkov. Slo-
vami farára Martina Kubíka vyslovujú úp-
rimné poďakovanie a posielajú svojim kato-
líckym bratom oboch martinských farností
a ich kňazom želanie plnosti Božej milosti
a požehnania od vzkrieseného Spasiteľa.
(Ján Žila, člen farskej rady pre ekumeniz-
mus)

Poďakovanie za Veľkonočné trhy –
Na Veľkonočných trhoch sa predajom ručne
vyrobených ozdôb vyzbieralo 1.349,92 €.
Veľmi pekne ďakujeme „producentom“,
ktorí darovali svoje výrobky na predaj,
vysokoškolákom, ktorí obetovali svoj čas a
námahu pri organizovaní akcie a všetkým,
ktorí kúpou výrobkov podporili Farskú
charitu a pastoráciu vysokoškolákov s sume
po 674,96 €.

Krsty: Matej Mencák; Nina Hubová; Pohreby: Ľubica Kubová; Anna Farbakyová;
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Oznamy farnosti Martin-Sever na Nedeľu Božieho Milosrdenstva

Dnes je Nedeľa Božieho Milosr-
denstva. Pobožnosť k Božiemu milosrden-
stvu s adoráciou a uctením obrazu spoje-
ným s plnomocnými odpustkami za obvyk-
lých podmienok, bude o 15.00 h vľavo pred
obrazom Božieho milosrdenstva.
V pondelok 9. apríla o 18.15 h sa

uskutoční prednáška s názvom Konflikt -
príčiny vzniku konfliktu, vývoj a zvládanie

konfliktu. Dozviete sa, že konflikt je pri-
rodzenou súčasťou nášho života, zvládnutý
konflikt nám môže pomôcť v našom život-
nom raste a akým spôsobom komunikovať
v konflikte. Prednáška sa uskutoční v Pas-
toračnom centre sv. Cyrila a Metoda pri far-
nosti Martin-Sever, prednášajúcou bude
Mgr. et Mgr. Iveta Gallová, PhD.
Katechéza predovšetkým pre prvo-

prijímajúce deti sa opäť začne v stredu.
Pozývame však všetky deti.
V piatok po rannej svätej omši bu-

de kávička spojená s katechézou pre star-
ších vo farskom centre. Bude prebiehať raz
mesačne a vedú ju všetci vaši kňazi. Pozýva-
me všetkých v dôchodkovom veku.
Upratovanie kostola má na starosti

skupina číslo 3.

V priebehu februára sa nám v kos-
tole podarilo zrealizovať výmenu
svietidiel pod chórom. Pôvodné žia-
rivky sme nahradili úspornými Led
svietidlami energetickej triedy A+.

Oproti pôvodným sú šetrnejšie a vypro-
dukujú aj pri nižšom odbere elektrickej
energie viac svetla. Výmena bola pokračo-
vaním úsporného osvetlenia, ktoré sa od-
štartovalo výmenou svietidiel osvetľujúcich
presbytérium, na ktoré nám nové svetlá
svietia už takmer pol roka.

Pri prvej fáze sa vymenilo existujúcich
8 žiariviek za 6 Led svietidiel. Je vidieť veľ-
kú zmenu a naozaj viac svetla v bohoslužob-
nom priestore. Nový typ osvetlenia sa teda

osvedčil, a preto sme počas tretieho a piate-
ho marcového týždňa pokračovali vo výme-
ne a úprave. Vymenili sme tiež svetlá
osvetľujúce presbytérium počas adorácie.
Výmena predstavovala náhradu 4 nových
svietidiel za pôvodných 8. V presbytériu
sme pridali ešte jedno svetlo na každú stra-
nu, čiže spolu 8 led svetiel.

Práce boli však o niečo náročnejšie, keď-
že bolo nutné pracovať v naozaj veľkých
výškach. Na presbytérium teraz svieti 12
úplne nových vysokosvietivých Led svieti-
diel. Veríme, že táto výmena nebude posle-
dná a postupne tak znížime energetické ná-
klady na prevádzku kostola.
Lukáš Oravec; FOTO: Lukáš Oravec

Štefan Vančo, farár

Sederová večera je veľmi starým
zvykom, a to nie len v judaizme, kde
má pôvod, ale aj v kresťanstve. Je slá-
vená na pamiatku úteku z Egypta. Tú-
to večeru sme večer na Zelený štvrtok
slávili aj v našej farnosti.

Po večernej svätej omši sme sa asi päť-
desiati zhromaždili v pastoračnom centre,
kde sme v dobrej nálade slávili Seder. Celá
večera bola dlhá a jedlo rozhodne nezabera-
lo najviac času. Program bol totiž vyplnený
mnohými symbolickými zvykmi.

Od židovských piesní, cez požehnávanie
jedla až k žalmom a čítaniam. Čo sa týka je-
dla, Sederová večera bola rozmanitá. Každé

jedlo malo svoj názov a význam. Boli to:
Maces – nekvasený chlieb, Bejca – natvrdo
uvarené vajce (symbol žiaľu nad stratou
chrámu, pretože vajce bolo jarnou obetou
v chráme), Chazeret – horká zelenina (sym-
bol trpkosti otroctva), Karpas – zelená zele-
nina (symbol počiatočných úspechov
v Egypte, po namočení do slanej vody to bol
symbol sĺz Izraelitov v zajatí), Maror – hor-
ké byliny (symbol krutosti otroctva), Zro‘a
– opečená kosť (symbol obetného baránka),
Charoset - zmes jabĺk, orechov, červeného
vína a korenín (symbol materiálu na vyrá-
banie tehál). Samozrejme, my kresťania si
pripomíname touto večerou aj poslednú ve-

čeru Ježiša Krista, ktorú slávil so svojimi
učeníkmi.

Nezabudnime teda nie len na veľké
Božie činy vykonané v minulosti, ale aj na
Kristovu obetu, ktorú vykonal po slávení
tejto večere.

Na záver poviem len toľko, že táto ve-
čera je vynikajúci spôsob na uctenie si sta-
rodávnych udalostí a aj na utuženie vzťahov
medzi jej zúčastnenými. Treba si pripome-
núť staré udalosti. A popri tom sa vytvoria
nové spomienky.

Peter Valach; FOTO: Lukáš Oravec

Sederová večera na Severe

Zmenou svetiel k znižovaniu nákladov
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Sväté omše a liturgia po Nedeli Božieho Milosrdenstva

Kontakty farnosti Martin
Telefón: 043 423 84 14
Web: www.martin.fara.sk
E-mail: mt.mesto@gmail.com
Adresa: Nám. SNP 1 036 01 Martin

Kontakty farnosti Martin - Sever
Telefón: +421 950 428 128
Web: www.martinsever.sk
E-mail: fara@martinsever.com
Adresa: Jilemnického 59 036 01 Martin

Kontakty farnosti Vrútky
Telefón: 043 428 14 29
Web: www.fara-vrutky.sk
E-mail: vrutky@fara.com
Adresa: Nám. S. Zachara 2 038 61 Vrútky

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Sklabiňa – obecný úrad 3* Dražkovce – kostol sv. Heleny 4* Aula na VŠ internáte
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