
Skôr, než človek správne pochopí dielo Ducha Svätého, musí predovšetkým poznať
Ducha Svätého. (Raymond H. Torrey)

V nedeľu 20. mája na sviatok zoslania Ducha Svätého
sa v našom farskom kostole zišlo 172 birmovancov s ich
birmovnými rodičmi a rodinami. Slávnostná svätá omša
začala 10.30 h.

Áno, kostol bol úplne plný a to bola aj prvá myšlienka mnohých,
ktorí vošli dnu. Polovicu miest na sedenie totiž obsadili birmovanci
s birmovnými rodičmi. Avšak vždy je krajšie vidieť kostol plný ako
prázdny, lebo aj to svedčí o počte veriacich v našom dekanáte.

Z pohľadu birmovancov bola táto sviatosť birmovania ukon-
čením trištvrťročnej prípravy, ale verím, že nie ukončením kresťan-
ského života. Na to sme si zvolili birmovných rodičov, ktorí nás
v kresťanstve majú podporovať. Sviatosť birmovania vykonával

generálny vikár Marek Hriadeľ s pomocou Mons. Jozefa Šelingu.
Spolu s nimi na omši vypomáhali mnohí naši kňazi z diecézy. Kázeň
Mons. Šelingu mnohých chytila za srdce, lebo bola praktická
a dobre prednesená.

Slávnostnú omšu sme ukončili spoločným spevom pápežskej
hymny, a potom sa všetci išli odfotiť, či už pred kostol, alebo pred
oltárom. Potom sme sa rozišli domov alebo do reštaurácií na veľké
oslavy zoslania Ducha Svätého. Myslím, že nás táto veľká sviatosť
posunie ďalej a dúfam, že aj naďalej máme vaše modlitby. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí nás birmovancov podporovali.

Peter Valach, FOTO: Lukáš Oravec

Prijatie Ducha Svätého

Pristúp ku mne

Celí oni – celá ja.
Videli všetko. Videli ťa vstať z mŕtvych, dotýkali sa rán, jedli

s tebou, 40 dní sa presviedčali, že sa všetko deje podľa tvojho slova
– takže ťa poslúchali; išli, kam si im rozkázal. Poslúchali, znovu ťa
videli, dokonca sa ti klaňali. A predsa POCHYBOVALI.

Pane, je také ťažké prekročiť svoju ľudskú prirodzenosť aj zoči-
voči tebe, tvojim zázrakom, všetkému, čo som s tebou už zažila. Ve-
rím v to, čo si urobil včera, no neviem, či to urobíš aj zajtra. Verím
v to, čo si urobil druhému, no nie som si istá, že to urobíš aj pre
mňa. Verím, ohmatala som si tvoje rany, padám pred tebou na
kolená každý deň, keď ťa uvidím – lebo môžem ťa vidieť, kňaz ťa
dvíha každý deň. A predsa pochybujem.

„Hľa, ja som s tebou po všetky dni až do skončenia sveta.“ Som
s tebou, som s tebou! – naliehavo opakuješ o všetkých životných si-

tuáciách, ktoré sa vymkli spod kontroly. „Pán s vami! – Pán s te-
bou!“

Som si istá, že to poznali všetci kresťania v histórii: som s tebou,
ale upaľujú ťa. Som s tebou, ale prenasledujú ťa. Som s tebou, ale
hynieš v koncentračnom tábore. Som s tebou, ale budú sa vysmievať
z tvojej viery, budú ťa odmietať, nebudú ti rozumieť.

Tak prečo som si zvykla akosi myslieť, že ak je ti daná všetka
moc, bude to pre mňa bezbolestné? Neučí ma dnes aj Pavol, že
dediť s tebou budem, ak budem s tebou aj trpieť?

Telo, srdce, hlava mi pochybujú – si so mnou, aj teraz, aj v tom-
to, aj dnes? Bol si so mnou aj VTEDY?

Ale duša sa ti klania. Pristúp ku mne a prosím zopakuj mi svoje
poslanie.

Redakcia

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil
k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha
Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

MT 28, 16-20

10 /201810 /2018
Farský informačník farností Martin a Martin-Sever 27. máj 201 8



Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z Podhája. Na budúci týždeň prosíme o
upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Božie telo – Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Podľa prvého cirkevného
prikázania – V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej
svätej omši – nás viaže pod hriechom účasť na celej sv. omši. Preto
z tohto sviatku bude slúžených päť svätých omší. Vigílna sv. omša v
stredu večer o 18:00; a vo štvrtok o 6:00; 16:00; 18:00 a v
Dražkovciach o 18:00. Po sv. omši o 18:00 bude procesia Božieho
Tela v areáli kostola.
*Odpustky – Veriaci, ktorý sa sviatok Božieho Tela zúčastní na

speve hymnu „Tantum ergo – Ctime túto sviatosť slávnu“ môže
získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Detský letný tábor: Pozývame deti od šesť do pätnásť rokov

na farský letný tábor. Tábor sa uskutoční v Ústí nad Priehradou v
termíne od 23. - 28. 7. 2018. Cena tábora je 75 €. Návratku si
môžete stiahnuť na www.martin.fara.sk . Tešia sa na Vás vaši
animátori.

Upratovanie kostola – Skupinka č. 2
Biblické stretnutie - V stredu po sv. omši pozývame na

biblické stretnutie do pastoračného centra.
POPOLUDNIE KÁNA - Ak máte záujem investovať trochu

času do budovania svojho manželstva a rodiny, pozývame Vás na
„POPOLUDNIE KÁNA“, ktoré je určené pre všetkých manželov.
Stretnutie sa uskutoční o dva týždne v sobotu 2. júna 2018 v našom
pastoračnom centre o 15.00 hod. Bude ho viesť ekumenická
komunita Chemin Neuf (čítaj „Šema Nef“).
*Pozvánka na modlitby za mesto Martin - Platforma

Modlitby za mesto Martin a okolie opäť pozýva všetkých, ktorým
záleží na zdravom rozvoji nášho mesta v každej jeho oblasti, na
modlitbu za naše mesto Martin, ktorá bude v sobotu, 09.06.2018 o
18.00 hodine v Biblickej škole, M.R.Štefánika 17, Martin ECAV.
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.

* spoločné oznamy pre obe farnosti

Farnosť Martin

Nedeľné oznamy na Slávnosť Najsvätjšej Trojice - 27.5.201 8

Farnosť Martin - SeverFarnosť Martin Farnosť Martin - Sever
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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 (oficiálna
modlitba Cirkvi) a odovzdávaním putovného
obrazu Lurdskej Panny Márie, pri príleži-
tosti 160-teho výročia zjavenia Panny Márie
v Lurdoch.

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

Večeradlo, ktoré sa modlí spoločenstvo
Mariánskeho kňazského hnutia každý
pondelok o 17:00.

Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela
a Krvi. Jednou z povinností je aj účasť na celej svätej omši. My kňazi
sa v spovedniciach neraz stretávame s tým, že kajúcnici si neraz po-
kladajú za hriech neúčasť na svätej omši vo sviatok, ktorý nie je pri-
kázaným sviatkom. Cieľom príkazu nie je "vyrábať hriechy" ale pln-
šie prežívanie osobného vzťahu s Bohom. A preto je dobré, aby bola
správna vedomosť o tom, ktorý cirkevný sviatok je a ktorý nie je pri-
kázaný.

Prikázané sviatky
1. 1.1. Panny Márie Bohorodičky
2. 6.1. Zjavenie Pána
3. Nanebovstúpenie Pána - pohyblivý - štvrtok, 40. deň po

Veľkonočnej nedeli
4. Božieho Tela a Krvi - pohyblivý - štvrtok po sviatku Najsv. Trojice
5. 29.6. Sv. Petra a Pavla

6. 15.8. Nanebovzatie Panny Márie
7. 1.11. Všetkých svätých
8. 8.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie
9. 25.12. Narodenie Ježiša Krista - Vianoce

Neprikázané sviatky
1. 2.2. - Obetovanie Pána
2. 19.3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
3. Veľkonočný pondelok - pohyblivý
4. 25.3. - Zvestovanie Pána
5. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - pohyblivý
7. 5.7. - Sv. Cyrila a Metoda
8. 8.9. - Narodenie Panny Márie
9. 15.9. -Sedembolestnej Panny Márie
10. 26.12. - Sv. Štefana, prvého mučeníka

Prikázané a neprikázané sviatky
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Nové parkovisko pre bicykle
V priebehu uplynulých troch týždňov sme opäť pokra-

čovali vo výstavbe nového miesta na parkovanie bicyklov.
Po sérií svojpomocných brigád, keď sme budúce miesto na par-

kovanie bicyklov očistili od predošlej výsadby, prišla na rad ťažká
technika. S pomocou bagra sme pripravili základ na uloženie po-
trebných vrstiev kameňa a jemného štrku. Uloženie týchto vrstiev,
ako aj položenie obrubníkov a dlažby, sme prenechali stavebnej fir-

me KDK, ktorá odborne vykonala všetky potrebné stavebné úkony,
za čo jej srdečne ďakujeme. V priebehu týždňa sme osadili aj nové
cyklostojany s kapacitou 29 bicyklov. Za ich kúpu ďakujeme spon-
zorovi. Takto nové miesto na parkovanie bicyklov je pripravené na
používanie.

Ďakujeme všetkým, ktorí pri tomto diele pomohli, či už finančne
alebo brigádne. Lukáš Oravec, FOTO: Lukáš Oravec

V utorok 15. mája sme si pripomenuli 24. výročie po-
sviacky kostola Sedembolestnej Panny Márie v Martine na
Severe.

Výročie posviacky farského chrámu sme oslávili slávnostnou
svätou omšou o 17.30 hod, ktorou sme Pánu Bohu ďakovali za to, že
požehnal toto dielo, postaviť v meste Martin nový Boží chrám. Záro-
veň sme v modlitbe pamätali na všetkých dobrodincov, sponzorov,
obetavých ľudí, ktorí ho pomáhali budovať, ale aj ľudí, ktorí sa ak-
tívne starajú o tento farský kostol. Pred slávnosťou prebehla obnova
presbytéria kostola, čím získalo presbytérium nový dizajn.

Výročie posviacky nám pripomína, aby sme boli vďační všet-
kým, ktorí tento chrám vybudovali, ale najmä, aby sme nezabúdali
na duchovný význam tohto miesta.

Lukáš Oravec, FOTO: Lukáš Oravec

„Kráčajte vždy vo svetle a v sile vzkrieseného Krista. Buďte silní v nádeji a v láske k
Bohu a blížnemu. Zachovajte si svoje vzácne slovenské tradície a svoje dedičstvo viery.“

(Ján Pavol II.)

Výročie posviacky chrámu na Severe



Vo štvrtok po Zoslaní Ducha Svätého sme slávili na
Slovensku nový sviatok – Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza.

Nový sviatok nie je prikázaným sviatkom. O zavedení sviatku
rozhodla Konferencia biskupov Slovenska (v r. 2012), a toto roz-
hodnutie bolo následne potvrdené dekrétom Kongregácie pre Boží
kult a disciplínu sviatostí (11. októbra 2013).

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska pripravila
slovenský preklad (z latinčiny) liturgických textov pre sviatok
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, ktorý
Konferencia biskupov Slovenska následne schválila dekrétom z dňa
8. augusta 2013, pod číslom K-551/2013 a Kongregácia pre Boží
kult a disciplínu sviatostí potvrdila dekrétom z dňa 11. októbra
2013, pod číslom 593/13/L. Redakcia

Nový sviatok v rímskom obrade

Sväté omše a liturgia po Sviatku Najsvätejšej Trojice

Nepredajné. Vydané pre vnútornú potrebu farnosti Martin a Martin - Sever.
Redakčná rada : Kamil Lieskovský, Štefan Vančo, Jerguš Radačovský, Lukáš Oravec, Janka Kopincová
Kontakt : fain@martinsever.sk

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

Plavecký výcvik šiestakov

V týždni od 14. mája do 18. mája sme my, šiestaci, absolvovali
plavecký výcvik na plavárni Sunny v Martine. Hneď na začiatku nás
inštruktori rozdelili do troch skupín podľa výkonnosti. Zdokonaľo-
vali sme sa v troch základných plaveckých štýloch: kraul, znak, pr-
sia. Dve hodiny vo vode boli pre nás super, lebo okrem plávania sme
sa aj veľa nasmiali a vybili si prebytočnú energiu. Na konci výcviku
sme mali preteky, na ktoré sa mohli prísť pozrieť aj rodičia. Naša
vďaka patrí inštruktorom, ktorí mali s nami veľkú trpezlivosť
a „donútili“ plávať aj tých menej odvážnych. Na leto vo vode sme
už pripravení.

Katarína Kopčíková a Sára Kozmanová, 6.B

Úspech dievčat na Turčianských hrách

Turčianske hry vo volejbale nám tentokrát priniesli strieborné
medaily. Dievčatá podali skvelý vykon, boli zohraté a priebojné.
Volejbalu sa venujú dvakrát do týždňa v rámci krúžku, ovládajú hru
šestkového, štvorkového i trojkového volejbalu – MIDI A MINI.
Počas školského roka sa zúčastňujú viacerých súťaží, kde získavajú
skúsenosti a nadobúdajú volejbalové zručnosti. Sú to žiačky prevaž-
ne 8.ročníka, ale tiež 9., 7., aj 5.ročníka. Vyvrcholením tohtoročných
súťaží boli práve Turčianske hry.

KZŠ s MŠ A. Bernoláka

Zo života katolíckej základnej školy




