
Byť sluhom a priateľom, to je úplne odlišný druh vzťahov.
Sluhovstvo potvrdzuje rozdiely, priateľstvo ich zotiera.

Ty sám, Pane, nám teda ponúkaš svoje priateľstvo. Sami by sme
sa nikdy neodvážili ani pomyslieť na priateľstvo medzi
všemohúcnosťou a bezmocnosťou, medzi svätosťou a hriešnosťou.
Márnotratný syn, keď sa vracia zo svojho poblúdenia, hovorí: "Nie
som hoden volať sa tvojím synom. Urob ma jedným zo svojich
sluhov" (Lk 15, 19). Tvoja vyvolená matka, jediná bez hriechu,
hovorí: "Hľa, služobnica Pánova" (Lk 1, 38). A nám, ktorí sa
právom, či neprávom nazývame Božími služobníkmi, hovoríš: už
nie ste sluhovia, ale priatelia... Už nie v predsieni, ale pri stole, už
nie oddelení, izolovaní, ale zasvätení do všetkých tajomstiev.
"Všetko, čo som počul od Otca, som vám zjavil."

Pane, darca, tvorca, udržiavateľ a neúnavný obnovovateľ tohto
nerovnocenného, asymetrického priateľstva, čím môžem prispieť k
tomuto priateľstvu ja? Dávaš mi podmienku, alebo lepšie povedané,
možnosť: "Ak urobíte, čo vám prikazujem."

Môj jediný možný príspevok je počúvať a zachovávať. Ale v
hodnosti priateľa, nie sluhu. Vedený láskou, nie strachom a
disciplínou. Veď čo by sme neurobili pre priateľa!

To isté chcieť a to isté nechcieť, to je pravé priateľstvo (Idem
velle, idem molle...). S inými ľudskými priateľstvami sa môžem
dohadovať a dohodovať, čo chcieť a čo nechcieť. Ale v priateľstve s
tebou to, čo by som ja chcel alebo nechcel, nemá inú šancu, ako
stratiť sa v tom, čo ty chceš a nechceš.

Nezaslúžené priateľstvo s Ježišom prevyšuje, posväcuje a
umocňuje všetky ostatné ľudské priateľstvá.

Čo všetko by som neurobil pre priateľa! Najmä ked' viem, čo
všetko urobil a čo všetko je pre mňa ochotný a schopný urobiť on.
"Keď budete teda prosiť niečo v mojom mene, urobím to" (Jn 14,
14).

Dominik Sávio hovorí: "Ježiš a Mária, vy buďte mojimi
priateľmi."

Andrej Dermek: CHLIEB A SLOVO
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Vy ste moji priatelia, ak robíte čo vám prikazujem.

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán.
Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. (Jn 15, 14-15)
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Ivan Moďoroši si prešiel dlhou a tŕnistou cestou, ktorá
ho po 24 rokoch predsa len doviedla k diakonátu. Náš
diakon môže byť povzbudzujúcim príkladom aj pre vás.

Čo Vás viedlo k tomu, že ste svoj život zasvätili Bohu?
Teológiu som vyštudoval a na kňazstvo sa pripravoval pred 24

rokmi. Vtedy som sa rozhodol, keďže som bol veľmi mladý, že dva
roky počkám, a tak som odišiel zo seminára v piatom ročníku. A ako
to často býva a teória relativity funguje spoľahlivo, z dvoch rokov sa
to natiahlo na devätnásť a zrazu som mal pocit, že som na všetko už
príliš starý. V tých devätnástich rokoch je to tak veľa a vlastne veľmi
málo. Včela si berie med všade, kde je, vraví sa v jednom prísloví.
A zrejme aj v živote človeka, často nevedome, Boh koná a napriek
(alebo vďaka) všetkým našim slabostiam nás očisťuje a ukazuje, akí
sme malí a že všetko ide aj bez nás. V tom je paradoxne najväčšia
veľkosť človeka.

Ale Boh nezabúda a u neho čas nezohráva žiadnu úlohu. A to
horčičné zrnko, síce malé, ale rastie a rastie. A zrazu to po určitej
časti pokračuje. Alebo ako prorok Jonáš, ktorý nechcel ísť do Ninive
za žiadnu cenu. Boh si však našiel loď aj veľrybu, aby tam Jonáš na-
pokon išiel. Oba príbehy sú pravdivé. Tak si vyberte.

Čo vnímate ako najväčšie poslanie počas diakonátu?
Keďže ide hlavne o prax, chcem nadobudnúť určité zručnosti

a byť k dispozícii miestnemu pánovi farárovi, pri ktorom sa mám
zaučiť niektorým praktickým veciam, ktoré sú pre mňa potrebné.
Ide o prácu v kancelárii, službu pri liturgii, vedenie pohrebných,
krstných a sobášnych obradov. A popri tom všetkom, resp. v tom
všetkom, milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. To
je najdôležitejšie, čo ako diakon mám a môžem.

Ako vnímate vašu náročnú cestu?
;Zmyslom putovania nie je nezašpiniť sa, ale prísť do cieľa.

Zmyslom duchovného života, a teda života ako takého, je prísť
domov. Ním je večný život v Kristovi. Na ceste človek niekedy zle
zabočí, inokedy sa zašpiní, potom potkne a zraní sa. Keď to chce
všetko vzdať, vidí nádherné veci, stretne inšpiratívnych ľudí a vní-
ma celé spektrum života ako takého, ktorý je darom. To všetko je
cesta a verím, že ma po nej vedie Boh.

Čo chcete odkázať ľuďom v našich farnostiach?
Predovšetkým to, že všetko, čo žijeme s láskou, prechádza

s Kristom do vzkriesenia. Večnosť vytvárajú vzťahy, ktoré nekončia.
Byť práve tam, kde sme, robiť zo srdca to, čo robíme. A ak to robíme
s Kristom a pozveme ho do toho všetkého, neraz obyčajného a tak
všedného, tak všetko to obyčajné a všedné nadobudne nekonečnú
hodnotu, ktorá je garantovaná Kristom. Toto je pre mňa podstata
života, o ktorý sa síce nedokonale, ale úprimne usilujem.

Mária Zjavková, FOTO: redakcia

Ivan Moďoroši: Boh koná napriek všetkým našim slabostiam



Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z časti mesta Prednádražie. Na budúci týždeň
prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.

Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrden-
stvu a litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu bude dnes o 15.00 h.
Potom bude stretnutie miništrantov na fare.

*Nanebovstúpenie Pána – Vo štvrtok, 10.5.2018 slávime
prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Podľa prvého cirkevného
prikázania – V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej
svätej omši – nás viaže pod hriechom účasť na celej sv. omši. Sväté
omše si môžete pozriež na zadnej strane Fainu.

Upozorňujeme – že v utorok 8. mája bude ranná svätá omša
o 7.00 h.

Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude
v stredu o 16.30 h. Teda nie utorok, ako bolo plánované, ale
v stredu. Zároveň upozorňujeme rodičov, že na budúcu nedeľu
13.5.2018 o 15.00 h bude liturgická príprava prvého svätého prijí-
mania. Účasť detí je nutná!

Stretnutia – V stredu po večernej sv. omši pozývame
na stretnutie dobrovoľníkov Farskej charity; vo štvrtok akolytov a
lektorov a v sobotu dospelých mladých.

Ohlášky – 12.5.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v na-
šej 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 prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Ohlášky – 26.5.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v našej
farnosti Ľubomír Čomor z Dražkoviec, syn Gejzu a Márie r.
Kútikovej a Kristína Matláková z Dražkoviec, dcéra Pavla a Márie r.
Balhárekovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke,
nech to nahlási na farskom úrade.

Detský letný tábor: Pozývame deti od 6 do 15 rokov na farský
letný tábor. Bude v Ústí nad Priehradou v od 23. do 28. júla. Cena je
75 €. Návratku si môžete stiahnuť na www.martin.fara.sk

Krsty : Júlia Forgáčová
Sobáše : Michal Kubis a Zuzana Lehotská
Pohreby : Helena Adamská; Mária Hulejová;

V nedeľu pri sv. omši o 10.30 h bude slávnosť prvého
svätého prijímania. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby
prišli pomôcť upratať kostol a okolie v piatok o 18.00 h. V sobotu
o 10.00 h prvoprijímajúce deti pristúpia k sviatosti zmierenia, po-
tom budú mať liturgický nácvik.

V stredu po večernej sv. omši pozývame rodičov prvoprijí-
majúcich detí na stretnutie v kostole, po ňom budú mať deti nácvik.
účasť detí, ako aj aspoň jednéhoz rodičov na oboch nácvikoch je
nutná!

Ohlášky – 26.5.2018 mienia prijať sviatosť manželstva vo
farnosti Martin Ján Kršiak z Martina, syn Vladimíra a Jany r.
Zavarskej a Ivana Šnírerová z Kláštora pod Znievom, dcéra Antona
a Slavomíry r. Čičmancovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-
právnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Pozvánka na stretnutie o komunikácii v pondelok po sv. omši.
*Deviatnik k Duchu Svätému – pred sviatkum Zoslania Du-

cha Svätého. sa začíname modliť v piatok.
*Rekolekcie – Martinského dekanátu začnú Eucharistickou

adoráciou v kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Farnosti Mar-
tin-Sever 10. mája 2018 od 10.00 do 10.30. Svätá omša nebude.

*Zbierka na katolícke masmédiá – Na budúcu nedeľu –
Siedmu veľkonočnú – bude zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše
milodary vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

*Denné centrum kresťanských seniorov vás pozýva na
oslavu Dňa matiek v utorok 15. mája o 14.00 hod. k Múzeu Martina
Benku na Kuzmányho ulici. Po prehliadke múzea prejdeme
do jedálne denného centra, kde bude obed. Prihlásiť sa (5 €) treba
do 12.5. u pani Vojtekovej 4288169 alebo u pána E. Birvoňa
4222179; 0902508129.

*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.

* spoločné oznamy pre obe farnosti

Farnosť Martin

Nedeľné oznamy na Šiestu Veľkonočnú nedeľu - 6.5.201 8
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Úmysly svätých omší v kostole sv. Martina

Okrem svätých omší vás do kostola
sv. Martina vás pozývame na :

Štvrtkovú Eucharistickú adoráciu:
17:00 Vyloženie Eucharistie na tichú adoráciu
17:30 Korunka k Božiemu milosrdenstvu
17:40 Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu
17:50 Eucharistická pieseň a požehnanie

Vo štvrtok je večerná svätá omša spojená
s Večernými chválami - Vešperami (oficiál-
na modlitba Cirkvi) a odovzdávaním putov-
ného obrazu Lurdskej Panny Márie, pri
príležitosti 160-teho výročia zjavenia Panny
Márie v Lurdoch.

Svätý ruženec, ktorý sa modlievame pred
večernou svätou omšou o 17.15 h v utorok,
v stredu, piatok, sobotu a nedeľu.

Večeradlo, ktoré sa modlí spoločenstvo
Mariánskeho kňazského hnutia každý pon-
delok o 17.00 h.



Kto sme?

Sme spoločenstvo kresťanov z rôznych
cirkví, s podporou ich kňazov a pastorov,
ktoré sa začalo spájať a stretávať od roku
2016.

Nie sme ani kresťanský zbo,r ani oficiál-
ne registrované hnutie, spájajú nás spoločné
hodnoty, vzťahy a túžba modliť sa za toto
mesto.

Spájame sa v duchu Evanjelia: „Lebo kde
sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom
mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,20).

Nechceme vytvárať novú cirkev, naopak,
rešpektujeme sa navzájom každý vo svojej
denominácií. To, čo nás spája, je predovšet-
kým láska k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi
ako ku svojmu Spasiteľovi a láska k nášmu
mestu Martin a jeho okoliu. Ako obyvatelia
nášho mesta cítime zodpovednosť za jeho minulosť, prítomnosť
i budúcnosť. Pochopili sme nutnosť modliť sa za potreby obyvateľov
i jednotlivých inštitúcií pôsobiacich na území mesta Martin, prípad-
ne v jeho okolí. Veríme, že len v mene Ježiš môžeme dosiahnuť od-
pustenie hriechov a spasenie. Sme ochotní odprosovať Boha aj za
neprávosti, ktoré sa udiali v minulosti na území mesta Martin.

Na našich pravidelných stretnutiach má podstatné miesto mod-
litba (vlastnými slovami a modlitba spievaná – chvály). Povzbudzu-
jeme sa aj k osobnej modlitbe a pôstu.

História
Cítili sme potrebu v jednotlivých cirkvách modliť sa za naše

mesto, za jeho obyvateľov a inštitúcie.
Osvojili sme si princípy kajúcnosti a pripravili sme v spolupráci

s Mestom Martin Kajúcnu tryznu za obete martinských Židov, ktorí
v období holokaustu zahynuli v koncentračných táboroch. Tryzna
sa uskutočnila za účasti predstaviteľov židovskej náboženskej obce,
preživších Holokaustu, predstaviteľov mesta a jednotlivých cirkví 5.
novembra 2017.

Po realizácií Kajúcnej tryzny sme spoločne deklarovali potrebu
i naďalej sa stretávať a modliť sa za potreby mesta Martin a okolia.

Cieľ
Stretávať sa raz za mesiac (každú druhú sobotu v mesiaci).
Pozývať na tieto stretnutia všetkých (veriacich aj neveriacich),

ktorým záleží na budovaní jednoty a prosperity (vo všetkých oblas-
tiach) nášho mesta Martin.

Modliť sa a postiť za potreby obyvateľov Martina a okolia,
požehnanie jednotlivých cirkví a predstaviteľov samosprávy a po-
treby jednotlivých inštitúcií, organizácií a podnikov. (Školstvo,
zdravotníctvo, podnikatelia...). Modlitby sú zamerané nie len vše-
obecne, ale modlíme sa aj za konkrétne potreby, ktoré sú nám
zverené do modlitby (napr. za zníženie kriminality v konkrétnej
mestskej časti, za prijatie vhodného zákona, za vybudovanie vhod-
ných diel v Martine... ) atď.

Spolupracovať s Mestom Martin (MsÚ) a inštitúciami pôso-
biacimi na území mesta Martin pri realizovaní konkrétnych projek-
tov, ktoré nám vyvstanú z modlitby, prípadne podporiť aj iné
cirkevné, kultúrne a spoločenské podujatia.

Koordináciu zabezpečujú:
Peter Krajniak - 0905460298 - peter.krajniak@orangemail.sk
Tatiana Mižičková - 0907336641 - maranatha333@gmail.com

Rozhovor s Petrom Krajniakom

Ako vzniklo toto spoločenstvo?
V prvom rade by som chcel poopraviť

údaj, že nie sme spoločenstvo také, ako to
v súčasnosti vnímame. Presnejší názov je teda
platforma.

Zistili sme, že v každej z cirkví existujú
skupinky, ktoré sa pravidelne modlia za naše
mesto Martin. Cítili sme teda veľkú potrebu
modliť sa spoločne. Stretávanie sme zahájili
v roku 2016. Osvojili sme si princípy kajúc-
nosti a pripravili sme v spolupráci s Mestom
Martin Kajúcnu tryznu za obete martinských
Židov (5.11.2017), ktorí v období holokaustu
zahynuli v koncentračných táboroch.

Po tomto podujatí sme opäť deklarovali
potrebu i naďalej sa stretávať a modliť sa za
potreby mesta Martin, jeho obyvateľov, cirkví,

predstaviteľov samosprávy, inštitúcií, organizácií, podnikov a pod.

Čo je hlavným cieľom platformy?

Tak, ako som uviedol v predchádzajúcom odseku, pravidelne sa
stretávame a modlíme sa za potreby nášho mesta v každej oblasti.
Musím podotknúť, že stretnutia sú plné lásky, radosti a prijatia sa
navzájom. Spájame sa v duchu Evanjelia: „Lebo kde sú dvaja alebo
traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt
18,20). Veríme, že len v mene Ježiš môžeme dosiahnuť odpustenie
hriechov a spasenie.

Ako často a kde sa stretávate?

Začali sme sa stretávať v nemocničnej kaplnke, potom v staci-
onári v nemocnici a teraz (podľa dohody) raz za mesiac v inej cirkvi.
Do tejto aktivity sa zapojilo i mesto Martin, preto budeme mať
stretnutie i vo veľkej zasadačke MsÚ. Stretnutia bývajú
pravidelne každý mesiac – vždy druhú sobotu v mesiaci
o 18. hodine.

Ako prebiehajú spoločné stretnutia?

Na našich pravidelných stretnutiach má podstatné miesto mod-
litba (vlastnými slovami a modlitba spievaná – chvály). Modlíme sa
za potreby tak, ako nám boli zverené (z jednotlivých cirkví a in-
štitúcií) a tiež ako sú nám zjavované cez Ducha Svätého.

Spoločné stretnutia sú uzavreté?

Nie, rozhodne nie! Sme otvorení pre všetkých, ktorým záleží na
budovaní jednoty a prosperity (vo všetkých oblastiach) nášho mesta
Martin a okolia. Tzn. že privítame i Vrútočanov, aj obyvateľov
z okolitých obcí – veď preto dávame v názve za Martinom i „okolie“.

Oznam:
Platforma Modlitby za mesto Martin a okolie pozýva všetkých,

ktorým záleží na zdravom rozvoji nášho mesta v každej jeho oblasti,
na modlitbu za naše mesto Martin, ktorá bude v sobotu, 12.05.2018
o 18. hodine vo veľkej zasadačke MsÚ Martin, Námestie S.H. Va-
janského 1. Príďme a spoločnými prosbami, chválami a vďakami sa
prihovárajme za jednotlivé potreby nášho mesta, občanov, cirkví,
predstaviteľov samosprávy, jednotlivých inštitúcií, organizácií
a podnikov ako školstvo, zdravotníctvo, polícia, podnikatelia, atď.

Platforma: Modlitby za mesto Martin a okolie
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Za Fain č. 7 ďakujeme Vladislavovi Hofríkovi a firme systechgroup

Sväté omše a liturgia po Šiestej Veľkonočnej nedeli
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1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Sklabiňa–obecný úrad 3* Dražkovce–kostol sv. Heleny 4* Aula na VŠ internáte 5* Skanzen
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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




