
Lk 24, 35-48

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im
stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní
chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal
uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“

Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia
ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a pre
čo vám srdcia zachvacujú také myšlienky?
Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja!
Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch
nemá mäso a kosti a vidíte, že ja mám.“
Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

A keď tomu stále od veľkej radosti ne
mohli uveriť a len sa divili, povedal im:
„Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali
kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred
nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som
vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa
musí splniť všetko, čo je o mne napísané
v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žal
moch.“

Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli
Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že
Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane
z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým

národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať
pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste to
ho svedkami.“

Všetko bolo napísané dlho dopredu:
Mojžišov zákon, Proroci, Žalmy – Mesiáš
bude trpieť. Všetko bolo napísané, ale oni si
aj tak vytvorili svoju predstavu, svojho do-
byvateľa, mocného vodcu, čo zvrhne Rima-
nov a pomstí tie roky utláčania. Boh to ale
nesľúbil takto; a vysnívaný Premožiteľ zná-
šal kopance a pľuvance a zomieral s vybitý-
mi zubami na kríži. Nádeje praskli ako my-
dlové bubliny. A tak teraz nevedia veriť –
zmätení a naľakaní myslia si, že vidia
ducha.

Nerobím s tebou to isté aj ja? Všetko je
napísané – že kto ťa chce nasledovať, má za-

prieť sám seba a vziať svoj kríž. Že kde si ty,
tam bude aj tvoj učeník (preskakujem túto
vetu na Veľký piatok!). Že ak nenávidia te-
ba, budú nenávidieť aj nás. A že žiak nie je
nad Učiteľa... ale ja som si aj tak vytvorila
svoju predstavu – plnú úspechu, požehna-
nia, „dobresamania“. Nepasuje mi kríž, pre-
hry – kopance, keď ľudská vôľa vládne nad
Božou. Takto som si to nenaplánovala a Boh
by MAL zasiahnuť... teda, ak je Bohom.

Snáď väčší hriech, než nechať ťa v sebe
zomrieť, je len nenechať ťa v sebe vstať
z mŕtvych. Koľko zrád i útekov ďalej než do
Emauz by vyriešila jedna svätá spoveď! A ja

som radšej zamknutá. Zo strachu, pred te-
bou, pred milosťou.

Koľko banalít každodenného života
podstupuje môj Boh, aby sa priblížil mojej
men-talite! Aby ma presvedčil, že JE –
chodí cez dvere, prežúva rybu, necháva ma
ohmatať si rany... A musím sa ich dotýkať –
naraz: mojej ľudskej krutosti, i tvojej vernej
lásky, i moci vstať z hrobu – i ochoty nechať
si ich urobiť...

A poznávam ťa podľa nich.

Redakcia, FOTO: godhotspot
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V dňoch 6. - 7. apríla 2018 sa konal zápis
prváčikov na cirkevnú školu. O veselý a
pokojný priebeh sa starali Spievanka a
Zahrajko.

Spolu prišlo 57 detí. Okrem prváckych tried
bude otvorený aj prípravný ročník. Deti boli veľmi
šikovné a pripravené. Novinkou tohto roku bol deň
zápisu - sobota, ktorý si pochvaľovali nielen rodičia,
ale aj samotné pani učiteľky. O občerstvenie sa
postaral vedúci jedálne pán Jedinák, za čo by sme
mu chceli veľmi poďakovať.

Veľké ďakujem patrí všetkým rodičom, ktorí
nám prejavili dôveru a dali si zapísaf svoje ratolesti
k nám do školy. Už teraz sa na nich veľmi tešíme.

Zdroj: KZS, FOTO: KZŠ

Zápis do prvého ročníka
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Sväté omše a úmysly v kostole sv. Martina v MartineUpratovanie kostola – Za
upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme
farníkom z Podhája. Na budúci týždeň
prosíme o upratovanie kostola farníkov zo
Strání.

Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a
aj rodičov bude v utorok o 16:30.

Zbierka na seminár – Na budúcu
nedeľu – Nedeľu Dobrého pastiera – sa
koná zbierka na seminár. Za vaše milodary
vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Štvrtková adorácia – s ružencom k
Božiemu milosrdenstvu a Litániami k sv.
Martinovi budú tak ako každý štvrtok od
17:00. Večerná sv. omša bude spojená s
vešperami a odovzdávaním putovného
obrazu Lurdskej Panny Márie.

Svätý ruženec – pred večernou sv.
omšou sa modlievame o 17:15 v utorok, v
stredu, piatok, sobotu a nedeľu.

Večeradlo – bude tak ako každý
pondelok o 17:00.

Krsty: Samuel Ovšák;
Pohreby: Anna Gregorová; František

Vnenčák

Poďakovanie
Ako isto viete, na Na zelený štvrtok máva-
me v našej farnosti v Skanzene Krížovú
cestu. Ide o dlhoročnú tradíciu, ktorá sa
teší pomerne veľkej obľube. Tento rok sa
Krížovej cesty zúčastnilo približne 120
ľudí. Minulý rok sme však zažili jednu ne-
príjemnosť. Nejaký provokatér sa v tom
čase prevážal na príjazdovej ceste na
akejsi po domáci vyrobenej motorke.
Motorka rabila rachot po celej doline a
bolo zrejmé že šlo o zlomyseľnú
provokáciu, ktorá musela obťažovať aj
obyvateľov priľahlého sídliska. Z toho dô-
vodu som som tento rok preventívne
požiadal Mestskú políciu v Martine o kon-
trolu tohto priestoru v aktuálnom čase. No
a zdá sa, že to pomohlo. V rohu parkoviska
sa síce vyskytovali akési pochybné indiví-
duá pri odparkovanom aute a mne osobne
sa zdalo, že som aj začul nejaké slovné
provokácie, ale viditeľná prítomnosť mest-
skej polície zrejme urobila svoje. Po chvíli
sa zbalili do auta a odišli. Neviem naisto
povedať či tam boli náhodou, alebo
cielene, ale každopádne sa chcem aj touto
formou poďakovať Mestskej polícii za ich
službu a za ich príspevok k dôstojnému
prežívaniu tajomstiev Veľkej noci.

Kamil Lieskovský, dekan

Ohlášky – 5.5.2018 mienia uzatvoriť
manželstvo v našej farnosti Michal Kubis z
Martina, syn Petra a Zdenky r. Janíčkovej a
Zuzana Lehotská z Martina, dcéra Pavla a
Slávky r. Šovčíkovej. Kto by vedel o nejakej
cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási
na farskom úrade.
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Upratovanie kostola má na starosti
skupina číslo 4.

Kostol bude, podľa možnosti, bývať ot-
vorený počas dňa od 9.00 h do večernej sv.
omše.

V stredu pozývame deti na kateché-
zu pre prvoprijímajúcich. Po sv. omši bude
biblické stretnutie na fare.

Vo štvrtok bude sv. omša ráno, keď-
že my kňazi ideme na kňazskú púť.

Farnosť a Katolícka základná
škola organizujú Farskú veselicu 20. apríla
o 19.00 h v spoločenskej sále Čierna pani.
Vstupenky si môžete zakúpiť po sv. omši
v sakristii alebo počas týždňa v KZŠ u pani
tajomníčky. Cena je 25 €.

Je možnosť podporiť 2% naše ob-
čianske združenie Sever, tlačivá sú na stolí-
ku. Ďakujeme.

TIP NA VÝLET: Ak pôjdete na výlet
do Trenčína, pri tomto meste je hlavné pút-
nické miesto Nitrianskej diecézy - Skalka
nad Váhom. Na výveske je plagát so zaují-
mavými podujatiami od apríla do augusta.

Štefan Vančo, farár

Oznamy farnosti Martin - Sever na Tretiu Veľkonočnú nedeľuOznamy farnosti Martin - Sever na Tretiu Veľkonočnú nedeľuOznamy farnosti Martin - Sever na Tretiu Veľkonočnú nedeľuOznamy farnosti Martin - Sever na Tretiu Veľkonočnú nedeľuOznamy farnosti Martin - Sever na Tretiu Veľkonočnú nedeľuOznamy farnosti Martin - Sever na Tretiu Veľkonočnú nedeľu

Z dobrej Noviny nám poslali poďakovanie, ktoré vám s radosťou predkladáme. Farnosť Martin sa do akcie
zapojila milodarmi formou zbierky a vo farnosti MartinSever to boli aj skupinky detí, ktoré obetovali čas
a námahu na podporu Dobrej noviny. V mene misionárov všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme.
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Kontakty farnosti Martin
Telefón: +421 (43) 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: +421 (43) 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 Novomeského 25
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