
Uzdravenie človeka s vyschnutou rukou.

Uzdravenie ochrnutého človeka sa odohralo v sobotu,
v posvätný deň Židov, ktorý nemal byť „znesvätený“ prácou. „Postav
sa do prostriedku,“ hovorí Ježiš. Človek je v strede záujmu Boha.
Niekedy naozaj nie je ľahké stanoviť, kedy zákon či vzorce správania
zachovať a kedy porušiť. Človek má však vždy byť uprostred nášho
vnímania. Tak, ako o tom hovorí vo svojej knihe Kazateľnica život aj
Marián Kuffa:

Jeden „chlapec“, Maťo, sa k nám vrátil po dlhej dobe. Museli
sme ho dobre vykúpať, jeho veci sa neoplatilo prať, rovno sme ich
hodili do kontajnera. Volal mi raz o polnoci z Popradu, aby sme si
po neho prišli. „Maroško?“ „No?“ „Príď si po mňa!“ „A kde si?“ „V
Poprade...“ „A kde tam?“ „Pri búdke.“ „Dobre, ale pri ktorej.. .? Začal
vzlykať do telefónu, slúchadlo mu spadlo. Kde ho budem v celom
Poprade hľadať? A už som začul vlak. Na stanici teda je! Ideme!

Zobrali sme sa teda o polnoci do Popradu na stanicu. Našli sme
ho, vykúpali a uložili sme ho spať. On mal taký zvláštny humor,
museli sme si naň zvyknúť. Búchal mi ráno na posteľ, mňa volal
manželka, keďže sme spali na jednej trojposchodovej posteli.

„Manželka, si tam? „A kdeže by som bol? „Nevidím ťa!“ „Zato ja ťa
dobre cítim...“ Chlapi museli otvoriť okná: „Júúj, konečne máme
čerstvý vzduch!“ Za tú jednu noc všetko stihol pod seba urobiť.

Keď mal raz ísť na rehabilitáciu do Banskej Bystrice, nevedeli
sme ho nájsť. Sanitka už čakala, policajti nám s hľadaním pomáhali.
Keď sme ho konečne našli, jeden z nich mu vzal nohy (pretože Maťo
mal protézy), ja som ho niesol na rukách, ako bábätko. Keď sme
došli do nemocnice, sestrička sa ho opýtala: „Počúvaj, a vieš ty, čo je
to kúpeľňa?“ A on sa poškriabal za uchom a opýtal sa: „Kúpeľňa,
kúpeľňa, Maroško, počúvaj, čo to je? Už som to niekedy počul...“
(ako som spomínal, mal zvláštny humor.) Sestričku išlo rozhodiť.

Tento Maťo dvadsaťdva rokov sedel v base. Zomrel zmierený
s Kristom, odchádzal v úplnom pokoji. Všetkým nám dával lekciu
pokory.

Keď Maťo zomrel, šiel som za ekonómom, pretože mi vyčítal, že
som poňho často chodil do Popradu a že to čosi aj stojí. No kto mi
vyčísli, koľko stojí jeho nesmrteľná duša?

Peter a Oľga Kurhajcoví

Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby
ho mohli obžalovať.
Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: „Staň si do prostriedku!“ A tamtých sa opýtal: „Slobodno v sobotu robiť

dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?“ Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou
ich srdca povedal človekovi: „Vystri ruku!“ On ju vystrel a ruka mu ozdravela.
Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť. (Mk 3, 1-6)
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Sväté omše a liturgia po Deviatej nedeli cez rok "B"

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

Sväté omše v Martine a vo Vrútkach počas prázdnin Farská púť na Velehrad (info pre prihlásených)

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Dražkovce

Odchod autobusu v sobotu o 6.45 hod. od bytového družstva OSBD
a o 6.50 hod. spred hotela San Martin. Nakoľko zálohu ste už
zaplatili, zvyšných 25 € zozbierame v autobuse. Ak by sa náhodou
niekto nemohol zúčastniť, nech si nájde náhradu, alebo nech nám to
oznámi po sv. omši v sakristii.
Sobota 9.6. : Velehrad - sv. omša, prehliadka katedrály a krypty,
obed z vlastných zásob; Kroměříž - prehliadka arcibiskupského
paláca, návšteva arcibiskupských vínnych sklepov spojená s
ochutnávkou vína, návšteva chrámu sv. Mořice
Hostýn - večera a ubytovanie
Nedeľa 10.6. : Hostýn - raňajky, sv. omša, krížová cesta
Holešov - prehliadka Černé kaple a ochutnávka moravských
vdolečkov



Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom zo Strání. Na budúci týždeň prosíme
o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stredí.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu

milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu bude dnes
o 15.00 hod. Potom bude stretnutie miništrantov na fare.
* Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - Piatok máme slávnosť

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po svätých omšiach ráno aj večer
bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom
recitovaní modlitby – Najmilší Ježišu – 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 ani-
mátori.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na júl,

august, september a október budeme od 18. júna 2018. Aby sme
mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov,
prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme
za pochopenie.
Sviatosť birmovania 2019 – Na budúci školský rok 2018/19

plánujeme v našej farnosti birmovku. Prihlášku si môžete stiahnuť
z http://martin.fara.sk/. Vyplnenú prihlášku treba priniesť na prvé
organizačné stretnutie v piatok, 29. júna 2018 po večernej svätej
omši v kostole. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí budú v budúcom
školskom roku deviataci a starší.
Prvé sväté prijímanie 2019 – Prosíme rodičov, ktorí majú

záujem o prvé sväté prijímanie pre svoje deti aby ich v škole
prihlásili na náboženskú výchovu a pri organizovaní mimoškolskej
činnosti si rezervovali čas utorok od 17:30 do 19:00, kedy bude
prebiehať farská katechéza pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov.
Prosím rodičov, aby v priebehu júna prišli osobne aj s dieťaťom
prihlásiť svoje dieťa na prípravu k prvému svätému prijímaniu.
Najlepšie po večernej sv. omši, alebo aj v úradných hodinách.
Stretnutia - Nakoľko v júni budeme zastupovať aj službu v ne-

mocnici, pravidelné stretnutia dobrovoľníkov charity a akolytov
a lektorov sa presúvajú až na 13. a 14 júna 2018.
Poďakovanie - Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí svojou

aktívnou službou prispeli k dôstojnej oslave sviatku Božieho tela.

* Kňazská vysviacka - S radosťou Vám oznamujeme, že dňa
16. júna o 10.00 hod. v kostole v Žiline - Vlčince náš diakon Ivan
Moďoroši prijme z rúk otca biskupa Tomáša kňazské svätenie. Na
túto vysviacku pôjde aj spoločný autobus. Záujemci, zahláste sa
dnes alebo v priebehu týždňa v sakristii. Cena autobusu je 2 €, platí
sa až v autobuse, ktorý bude pristavený o 8.00 pred kostolom
v meste a o 8.10 oproti vchodu do kostola na Severe.
* Primície - V nedeľu 17. júna bude novokňaz Ivan sláviť svoju

primičnú sv. omšu v našom farskom kostole o 10.30 hod. V mene
Ivana Vás všetkých srdečne pozývame.
Denný detský tábor - Aj toto leto naša farnosť v spolupráci

s OZ Sever organizuje denný detský tábor. Tábor sa uskutoční 30.7.
- 3.8. v priestoroch farského centra, jeden deň je pre deti
pripravený výlet. Nakoľko počet detí je obmedzený kapacitou, je
potrebné dieťa prihlásiť čím skôr. Prihlášku si môžete prevziať
v priebehu týždňa po svätej omši. Cena tábora je 30 € na dieťa;
2. súrodenec 50 % zľava; 3.(a ďalší) 100 % zľava.
Prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania
Radi by sme Vás informovali, že po skúsenosti s vysluhovaním

týchto sviatostí chceme trochu upraviť systém tak, aby viac
vyhovoval Vašim potrebám a zároveň, aby sa mladí ľudia dobre
pripravili na prijatie týchto sviatostí.
Sviatosť birmovania - Sviatosť birmovania sa bude

vysluhovať v našej farnosti každé dva roky. Nakoľko bola birmovka
20. mája 2018, ďalšia nás čaká v školskom roku 2019/2020. Avšak
kto má záujem, môže sa prihlásiť v Martine – meste, kde v týchto
dňoch začínajú s prihlasovaním.
Prvé sv. prijímanie - K prvému svätému prijímaniu

pristupujú deti, ktoré sú v 3. ročníku a staršie. Podmienkou je, aby
boli prihlásené v škole na vyučovanie náboženskej výchovy,
najlepšie počas všetkých troch rokov a boli vedené k účasti na
nedeľných sv. omšiach. Deti začiatkom nového školského roka
2018/2019 dostanú v škole prihlášku, ktorú v prípade záujmu
prinesú spolu s rodičom vypísanú na faru a dohodnú sa s kňazom
na konkrétnych podmienkach. Katechézy budú vo farnosti
prebiehať každú druhú nedeľu pri sv. omši o 10.30. Treba si zariadiť
čas tak, aby sa deti mohli zúčastniť katechéz v čo najväčšom
rozsahu.

* spoločné oznamy pre obe farnosti
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Úmysly svätých omší v kostole sv. Martina




