
Rada sa vnímam ako ratolesť. Odkedy mi raz napadlo, že vinič
vlastne pozostáva z ratolestí (veď ony robia vinič viničom, bez nich
by bol iba kmeňom...) – a že ratolesť by nebola ratolesťou, keby ne-
prináležala ku viniču. Upokojuje ma ten pocit – ja tvorím vinič, Te-
lo, Kristovu Cirkev. Som jej súčasťou. A ona tvorí mňa. Kristus ma
tvorí, robí ma novou, dáva mi rásť. Potrebujem svoj kmeň, ale aj
kmeň svojím spôsobom potrebuje mňa. Patríme jeden (k) druhému.

Rada sa zamýšľam nad Trojicou. Nad Otcom vinohradníkom,
ktorý chráni svoju vinicu, stavia jej ohradu (i keď niekedy i búra -
por. Ž 80), posiela na ňu robotníkov, a nedal by ju za nič na svete:
Moja vinica je moja! (Pies 8,12). A nik mi ich nevytrhne z ruky...
Otec vinohradník, Syn vinič a Duch Svätý miazgou prinášajúcou
ovocie. Keď si do tohto kontextu umiestnim ratolesť, musím skon-
štatovať – si všade! Obklopuješ ma spredu i zozadu, dokonca zvnút-
ra i zvonku. A som spokojná. Rada som v Tebe.

A Ty ma čistíš. Od čoho čistíš ratolesť? Nuž... od seba samej. Nie
je to pravda? Sú to predsa moje lístočky, ktoré si odštikol. Moje vý-
mysly. Moje úponky na iné konáriky, ktoré by príliš zmenili smer,

v ktorom ma zamýšľaš podporovať. Naopak, nechávaš tie, ktoré mi
pomáhajú rásť v dobrom smere. Veru, od seba samej... od čoho iné-
ho sa dá čistiť ratolesť? Aby ratolesť bola čím menej ratolesťou
a čím viac viničom. Toto je mojou i Tvojou túžbou. Prestať rásť ako
ratolesť, sama, kade chcem; začať rásť ako súčasť viniča. Prestať byť
sebou samou a pre seba samú, ale stávať sa Tebou a pre ostatných.

Premýšľam, ako sa ratolesť lepšie stane viničom, aby som si hl-
bšie uvedomila zámer a smer - a viem! Musí dať vzrast novým
konárikom. Čím viac konárikov na mne vyrastie, tým viac sa vlastne
posuniem ku koreňom, budem viac v strede. Alebo čím budem dlh-
šia a pevnejšia. Veď nie každý je poslaný sa rozkonáriť doširoka
a ísť na misie. Niekto rastie iba do dĺžky, ale je taký pevný, že sa oň
opierajú mnohé iné konáriky. Baví ma, že vinič je popínavý, po-
trebujeme jeden druhého. Baví ma aj, že sú medzi nami nielen
mladé ratolesti, ale aj také úplne super pevné, kmene - oslávení
svätí. Dosť často sa popínam okolo nich. A dakedy mám pocit, že aj
oni si ma tak „opopínali“, skoro bez môjho vedomia, aby som ozaj
rástla, ako prospieva viniču... Redakcia
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Čistá od seba samej

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne ne-

prináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré

som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči,

tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo

bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbiera-

jú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj

Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“ Jn, 15, 1-8
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z časti mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme
o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Prednádražie.

Upozorňujeme – že v utorok 1. a 8. mája budú ranné sväté
omše o 7.00 h.

Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spove-
dať každý deň od 17:00. Chorých a nevládnych budeme spovedať vo
štvrtok a v piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domo-
ve dôchodcov na Ľadovni kde bude aj svätá omša o 9:00 hod.

Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná
adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali na hárok vzadu za la-
vicami.

Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba
svätého ruženca s Fatimským programom.

Ohlášky – 5.5.2018 mienia uzatvoriť manželstvo v našej far-
nosti 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.

Ohlášky – 12.5.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v našej
farnosti Mário Martinka z Martina-Priekopy, syn Mariána a Emílie
r. Madajovej a Marieta Vagačová z Martina, dcéra Viliama Stredáka
a Jarmily r. Pinterovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej pre-
kážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Pohreby – Miloš Rusnák; Ján Dotko

Upratovanie kostolamá na starosti skupina číslo 5.
V stredu po svätej omši vás pozývame na bibliké stretnutie.
V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme pol hodi-

ny pred rannými a hodinu pred večenými omšami. Prosím vás, ak
môžete, nenechávajte si sv. spoveď až na piatok, ale príďte aj počas
týždňa.

*Dekanátna púť do Rajeckej Lesnej – Pozývame Vás na
dekanátnu púť na Fatimskú sobotu do Rajeckej Lesnej, ktorá bude
5. mája 2018. Odchod autobusu bude od kostola sv. Martina
o 14.40 h, od kostola na Severe (resp. oproti kostolu pri hlavnej
ceste) o 14.50 h a od kostola sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach o 15.00
h. O 17.15 h bude ruženec a o 18.00 h sv. omša. Predpokladaný
príchod je o 21.00 h. Prihlásiť sa treba do 1. mája po sv. omšiach
v sakristii kostola. Cestovné 5 €.

*Púť na Staré Hory – Združenie kresťanských seniorov vás
pozýva na púť na Staré Hory v stredu 9. mája 2018. Svätá omša bu-
de o 10.00 h a po nej sa ide na autobus. Odchod autobusu bude
o 7.00 h od kostola sv. Martina. Cestovné je 7 € pre členov a 8 € pre
nečlenov združenia. Platí sa pri prihlásení u pani V. Vojtekovej
4288169 alebo u pána E. Birvoňa 4222179; 0902508129.

*Zbierka na seminár – Minulú nedeľu sa v v zbierke na
seminár vyzbieralo 960 € (farnosť Martin) a 690 € (farnosť Martin-
Sever). Za vaše milodary vám v mene seminaristov veľmi pekne
ďakujeme.
* – spoločné oznamy pre farnosti Martin a Martin - Sever
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Aj ďalšiu sobotu sme pokračovali v prácach na novom

mieste na parkovanie bicyklov.

Keďže počasie prialo, prebiehali opäť práce pri vchode do fary.
Dočistili sme časť z riešeného územia o korene z predošlej výsadby
a zrealizovali výsadbu nových stromov a krovín, z ktorých časť bola
farnosti venovaná od farníkov za čo ďakujeme. Zároveň sme tiež

upravili okolie pred farou. Počas týždňa tiež prebehli prípravné
práce v presbytériu pre pokládku dlažby, ktorá na mnohých
miestach nedržala, respektíve chýbali dlaždice. Všetkým zúčast-
neným ďakujeme za pomoc.

Lukáš Oravec, technický správca areálu

Práce pokračovali ďalšou sobotou
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