
Dnes len tri verše
Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho

príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou
kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňa satana? Ak sa
kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan
povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu
veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.

Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu
sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“ Tu prišla jeho matka a jeho
bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje
sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka
a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“ Mk 3, 20-35
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Sväté omše a liturgia po Desiatej 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

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Dražkovce

Dnes len tri verše a tri dôvody na plač. Tri DOBRÉ dôvody. Lebo
som s Máriou, s Matkou, s tou, ktorá Ťa porodila, a ktorej by Syn
mal preukazovať úctu; tak by sa to predsa patrilo, nie? - ale ona tu
stojí na okraji zástupu a nevie sa k Tebe dostať. K svojmu, k plodu
svojho lona, ktorého ona - áno, ONA - videla vyrásť, kúpala, kŕmila,
fúkala kolená... a na prvý pohľad sa ku nej ani nepriznávaš.
S Máriou, ktorá jediná mohla mať na Teba nárok - a práve ona
nemá. Ako kedysi v chráme, vytrhol si jej aj dnes seba samého,
a ona žije s vedomím, že hoci si jej, nie si jej, lebo patríš všetkým.
Plačem, Mária, nad tvojou neustálou ochotou žiť svoje FIAT.

Lebo som v zástupe a dochádza mi, že sme akýsi divný zástup.
Divný zástup, keď ani nepoznáme Tvoju Matku, Ježiš. Prišla a my si
ju nevšímame. Sme divný zástup, keď sme sa tu namačkali tak
veľmi horlivo počúvať Teba, ale ju nechceme ku Tebe pustiť, hoci
ona k Tebe patrí.. . Bože môj, kto už patrí viac ku Synovi, ktorý je

v Otcovi, ak nie Matka? Sme divný zástup. Sme jej chrbtom a nevie-
me jej urobiť miesto... Plačem. Nad málom miesta, ktoré som robila
Márii vedľa seba a v sebe.

A napokon... lebo som s Máriou Magdalénou. Ona sa tam
nepíše, ale je vždy pri nohách, vždy najbližšie - a ja som tam vždy
s ňou. Zrazu sa donesie správa, že je tu Matka a rodina a chcú Ťa
vidieť. Cítim vlnu nehodnosti, čo ju zalial, prežívam ju silno: Matka!
Rodina! - tí, čo k Tebe neodmysliteľne patria, tí TVOJI, tí prví! Nie,
na nás tu nie je viac miesto, my sem nepatríme, Magdaléna, my sme
len pozbierané z ulice... nie sme rodina, nie sme krv, poďme preč!
Akosi inštinktívne sa dvíhame, aby sme uhli tým, ktorí sú "viac
Tvoji". Ktorí na Teba majú právo. A ktorí SÚ Ťa hodní. Chytáš ma
vyplašenú za ruku priam v tej chvíli, ako som sa s chvatom zdvihla:
"Mojou matkou a mojimi bratmi ste vy... necíť sa, že nepatríš do
rodiny. Mám pre teba v sebe miesto. Patríš ku mne. Veľmi ku mne
patríš." Plačem... Redakcia

Diecézna charita organizuje a pozýva na:

Zbierku školských pomôcok od 1. júna do 31.augusta 2018.
Svoje príspevky do zbierky môžete priniesť do Domu charity sv.
Krištofa na Kollárovej ulici č. 22 v Martine.

Národný týždeň charity 10.-16. júna 2018
11.6.2018 pondelok (10.00-12.00)

upratovanie zástavok MHD na ul. Hviezdoslavova a Prieložtek
ľuďmi bez domova spolu so sociálnymi pracovníkmi

14.6.2018 štvrtok (12.00-16.00)
propagácia predaja pouličného časopisu CESTA - Divadelné námes-
tie pred budovou Milénia, prezentácia služieb Domu charity

Tieto aktivity sa konajú v Žiline, Martine, v Čadci a v Považskej
Bystrici. Viac informácií nájdete nawww.charitaza.sk .



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

Detský letný tábor – Pozývame deti od 6 do 15 rokov na
farský 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.

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.

Prvé sväté prijímanie 2019 – Prosíme rodičov, ktorí majú
záujem o prvé sväté prijímanie pre svoje deti, aby ich v škole prihlá-
sili na náboženskú výchovu a pri organizovaní mimoškolskej čin-
nosti si rezervovali čas utorok od 17:30 do 19:00, keď bude prebie-
hať 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.

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.

Svätá spoveď - Vzhľadom na zastupovanie nemocnice, večer
spovedáme iba pred sv. omšou a na požiadanie aj po sv. omši.

* 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 h pred kostolom
v meste a o 8.10 h oproti vchodu do kostola na Severe.

* Primície – V nedeľu 17. júna bude novokňaz Ivan sláviť pri-
mičnú sv. omšu v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe
o 10.30 hod. V mene primicianta vás všetkých srdečne pozývame.

*Modlitbovú vigília - V piatok po večernej sv. omši sa budeme
modliť modlitbovú vigíliu pred prijatím sviatostí posvätného stavu
diakonátu a presbyterátu. V eucharistickej adorácii budeme spoloč-
ne vyprosovať potrebné milosti pre našich diakonov a novokňazov.

Denný detský tábor – Aj toto leto naša farnosť v spolupráci
s OZ Sever organizuje denný detský tábor. Tábor sa uskutoční od
30. júla do 3. augusta v priestoroch farského centra, jeden deň je
pre deti pripravený výlet. Keďže 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 va-
šim potrebám a zároveň, aby sa mladí ľudia dobre pripravili na
prijatie týchto sviatostí.

Sviatosť birmovania – Sviatosť birmovania sa bude vysluho-
vať v našej farnosti každé dva roky. Keďže 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 pristu-
pujú 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 dosta-
nú 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 h. 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 Za Fain č. 1 2 ďakujeme Ivete Gallovej

M E D I Á C I A
Mimosúdne riešenie sporov

Mgr. et Mgr. Iveta Gallová, PhD.,
mediátor MS SR ev. č. 1 424

0907 435  71 4
www.mediatorgallova.sk

bezplatné mediačné poradenstvo

každý nepárny týždeň
streda 1 3.00 hod. - 1 6.45 hod.
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