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Bude sa volať Ján
Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali
sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa
volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“
Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali
ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto
udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.
Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.
Lk 1, 57-66

Ján Krstiteľ. Veľká postava našich dejín, nad ktorou rada
premýšľam. Nielen preto, že Ježiš o ňom povie, že medzi tými, čo sa
narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján; nielen preto, že ho ešte v
lone naplnil Duch Svätý, ani len preto, že celý život nezabudol, kde
je jeho miesto: On musí rásť a mňa musí ubúdať. A nielen preto, že
hoci sám krstil Ježiša a videl Ducha Svätého – holubicu, vo väzení
ho predsa premohla pochybnosť... bol v tom taký ľudský, taký ako my...
Jedna z vecí, ktorá ma naozaj fascinuje, ja Jánovo narodenie.
Bol ohlásený anjelom, rovnako ako bude Kristus – a Zachariáš,
veľkňaz, muž nepochybne hodný takého syna, nevládal uveriť v toto
tajomstvo. Položil takmer rovnakú otázku ako Mária: „Podľa čoho
to poznám?“ – no v jeho srdci bola pochybnosť, ktorá mu priniesla
nemotu až do dňa narodenia. Možno preto, aby nemohol nesprávne

učiť, kým jeho srdce naplno neprijme Božie skutky. Nemota ho
plnila – myšlienkami, skúsenosťami, tajomstvami, čo mu Pán
v modlitbe za deväť mesiacov zjavoval a on ich nemohol zdieľať,
kým ho nepretvoria.
Až z plnosti srdca prehovoria ústa: JÁN sa bude volať. Bude sa
volať BOH JE MILOSTIVÝ – to sa v čase mlčania naučil. To je
posolstvo celého života jeho syna. „Hlas volajúceho na púšti“
stonásobne vynahradí otcovu nemotu.
Ján sa bude volať, i keď sa tak nikto v rodine nevolá, lebo tu
začína niečo nové, niečo, čo tu nikdy predtým nebolo.
Čím len bude tento chlapec?
Ešte aj dnes, ako pred dvetisíc rokmi, šepkáš mi do srdca:
Priprav cestu svojmu Pánovi.
Redakcia

Máme novokňaza

Minulú sobotu (16. júna) sa vo farskom kostole
Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch uskutočnila kňazská vysviacka, po ktorej sa nasledujúci deň
vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie uskutočnila aj primičná omša nášho novokňaza Ivana
Moďorošiho.
V kostole na Vlčincoch vládla slávnostná atmosféra a všetci
prítomní boli vo veľkom očakávaní. Hodina vysviacky sa blížila.
Z našich farností prišlo nášho novokňaza Ivana podporiť obdivuhodne veľa ľudí. Oči všetkým v kostole kmitali, na slávnosti sa
zúčastnilo veľmi veľa kňazov. Omša sa začala slávnostnou procesiou
stredom kostola s miništrantami, seminaristami, kňazmi, diakonom, generálnym vikárom a biskupom, spolu s tými, ktorí sa chystali prijať kňazský alebo diakonský úrad.
Omša trvala síce dlho, ale nikomu to neprekážalo. Všetci spolu
zdieľali radosť z troch novokňazov v diecéze. A medzi nim bol aj náš
Ivan Moďoroši. Okrem kňazov boli vysvätení aj dvaja diakoni. Po
všetkých úkonoch, ktoré mužov čakali, boli všetci v očakávaní, do
ktorých farností nových kňazov a diakonov pošlú. Všetci piati si
vypočuli, kde strávia najbližšie obdobie. Náš novokňaz Ivan nebol

Združenie kresťanských seniorov Slovenska v Martine
vás pozýva na výlet spojený s kúpaním na termálnom kúpalisku
v Oraviciach dňa 1. 7. 2018 s nasedovným programom.
07:00 Odchod autobusu z pred hotela Turiec v Martine
09. 00 Účasť na sv. omši v Tvrdošíne
10. 10 Odchod na Oravice, kúpalisko je otvorené od 11. 00
16. 30 Odchod domov, so zástavkou v Krivej
18. 30 príchod do Martina, možno podľa dohody aj neskôr.
Účastnícky poplatok pre člena ZKS, 8 E pre nečlena 10 E
Poplatok zahrňuje cenu vstupenky na kúpalisko a príspevok na
dopravu. Prihlásiť sa môžete do 26. 6.2018 u p. Vierky Vojtekovej
428 81 69, alebo u. p. Ernesta Birvoňa 0902 508 129.
Teší sa na Vašu ctenú spoločnosť.
Výbor ZKS v Martine

pridelený ďaleko. Od júla ho budete môcť vidieť a vypočuť si jeho
obohacujúce kázne vo Vrútkach.
Nasledujúci deň sme sa na Severe zúčastnili Ivanovej primičnej
omše, na ktorej sa okrem neho zúčastnilo až 26 kňazov. Prišli kňazi
z okolitých farností, spolužiaci novokňaza, rehoľníci, ale aj človek
priamo z Rím - svojou účasťou a kázňou obohatil naše srdcia
jezuitský páter Richard. Omše sa zúčastnil aj františkán - otec
Leopold.
Ale čo by to bola za slávnosť bez spevu a krásnej melódie? Zbor
spieval ukážkovo, organista hral bezchybne a všetko potvrdzovalo
slávnostnú atmosféru. Veľkou udalosťou bolo aj novokňazské
požehnanie, ktoré dostali všetci prítomní priamo z rúk Ivana
Moďorošiho. Po minuloročnom požehnaní Michala Mesjara tu bolo
po roku ďalšie slávnostné požehnanie novokňaza.
Všetko bolo slávnostné a bezchybné. To ale neznamená, že
ľahký bude aj život v kňazskej službe Ivana Moďorošiho. Preto vás
prosíme, drahí farníci, modlite sa za Ivana, aby prekonal každú
ťažkú situáciu vo svojom živote a obohacoval všetkých naokolo.
A buďte mu oporou.

Peter Valach

Trojdnie modlitieb matiek 29. 06. - 01 .07. 201 8

Modlitby matiek z komunity Útecha pozývajú mamy, staré mamy,
duchovné mamy na: Trojdnie modlitieb matiek, ktoré bude
v kostole sv. Martina v Martine
Piatok – 29.6. 2018 o 19:30 - po stretnutí birmovancov.
Deň pôstu a pokánia za naše hriechy

Sobota – 30.6. 2018 o 19:00

Deň pokánia a odprosovania za tých, ktorí ubližujú nám a našim deťom

Nedeľa – 1.7. 2018 o 15:00  spolu s prvonedeľnou poklonou

Deň chvál a vďakyvzdania za všetko, čo Pán vykonal v našich životoch
„Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje
deti, nezostane bez odmeny“
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Nedeľné oznamy po Dvanástej nedeli cez rok "B" - 24.6.201 8
Farnosť Martin
Farnosť Martin - Sever
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z Bystričky. Na budúci týždeň prosíme o
upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov.
Sviatok svätého Petra a Pavla apoštolov – V piatk 29. júna
2018 slávime prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla apoštolov. 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 vo štvrtok večer o 18:00; a v piatok o 6:00;
16:00; 18:00 a v Dražkovciach o 18:00.
Te Deum – Na sviatok sv. Petra a Pavla apoštolov pozývame
žiakov a študentov na večernú svätú omšu, kde budeme ďakovať za
milosti a dary Ducha Svätého v uplynulom školskom roku.
Svätá spoveď - Vzhľadom na zastupovanie nemocnice, večer
spovedáme iba pred sv. omšou a na požiadanie aj po sv. omši.
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.
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.

Úmysly svätých omší v kostole sv. Martina

Upratovanie kostola - má na starosti skupinka č. 1
Personálne zmeny - Oznamujeme Vám, že na základe dekrétu

otca biskupa Tomáša svoju pastoračnú činnosť k 30. júnu v našej
farnosti končia vdp. kaplán Dušan Pecko a novokňaz Ivan
Moďoroši. Zo srdca im ďakujeme za ich službu a vyprosujeme im
hojnosť Božích milostí i ochranu Panny Márie na ich nových pôsobiskách.
Od 1. júla do našej farnosti nastupuje nový kaplán vdp.
Miroslav Crkoň, novokňaz. Prosíme, aby ste ho prijali s láskou
ako svojho nového pastiera a duchovného otca.
Študent Jakub Galmiš je prijatý na bohoslovecké štúdia do
kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Počas prázdnin bude
vypomáhať v našej farnosti. Modlime sa za neho, aby dobre rozlíšil
svoje povolanie a aby sa počas 6-tich rokov štúdia a formácie dobre
pripravil na kňazstvo.
Denný tábor - Ešte je niekoľko voľných miest pre deti na
denný tábor. Prihlášku si prevezmite čím skôr v priebehu týždňa po
svätej omši. Cena tábora je 30 € na dieťa; 2. súrodenec 50 % zľava;
3. (a ďalší) 100 % zľava.
CD z birmovky si môžete prevziať v sakristii.
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. 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 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 h. Treba si zariadiť čas tak, aby sa deti
mohli zúčastniť katechéz v čo najväčšom rozsahu.
*UPOZORNENIE - Upozorňujeme, na zmenu časového rozvrhu svätých omší počas prázdninového obdobia. Presný rozpis je na
zadnej strane Fain-u a bude platiť od 2. 7. 2018 do 31. 8. 2018. Preto
vás prosíme, aby ste zmeny zobrali na vedomie, aby ste sa nepomýlili pri plánovaní účasti na nedeľnej sv. omši cez prázdniny.
*Halier sv. Petra - Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv.
Petra a Pavla apoštolov (29.6.) sa dnes koná „Zbierka na dobročinné
diela Svätého Otca“. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujeme.
*Krst dospelých – Aj tento rok sme v našich farnostiach
sviatosťou krstu prijali do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi
viacerých dospelých katechumenov. V septembri začína ďalšia
dvojročná príprava dospelých k prijatiu iniciačných sviatostí
(Sviatosť Krstu, Sviatosť Eucharistie, Sviatosť Birrmovania), Tí,
ktorí túžia po plnom spoločenstve Katolíckej cirkvi a nie sú
pokrstení, môžu sa prihlásiť na farskom úrade Martin – Mesto.
*Zbierka školských pomôcok – Diecézna charita Žilina
vyhlasuje po deviaty krát tradičnú zbierku školských pomôcok,
ktorá trvá od 1. júna do 31. augusta 2018. Používané, ale stále
funkčné školské pomôcky je možné odovzdať na Charite na Kollárovej ulici 24.
* spoločné oznamy pre obe farnosti
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Ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev
V piatok slávime prikázaný sviatok svätého Petra a Pavla apoštolov. a v evanjeliu budeme počuť, ako Pán ježiš hovori svätému Pet
rovi: "Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev...". Pri tejto príležitosti vám ponúkame úryvok zo zaujímavej prednášky
"Kristus áno, cirkev nie" od profesota Nového Zákona ThDr. Andreja Dermeka, saleziána. Hoci je prednáška stará takmer 30 rokov,
prekvapuje svojou aktuálnosťou aj v dnešnej dobe. Jej prvotnými adresátmi sú predovšetkým kňazi a seminaristi, no oslovený sa musí
cítiť každý veriaci kresťan katolík. Pre obmedzenosť priestoru tu ponúkame iba úryvok prednášky, ktorú si ale v plnom rozsahu môžete
stiahnuť na: http://martin.fara.sk

Prečo sme si zvolili za tému toto provokatívne heslo? Je to nová
forma prenikajúceho ateizmu. A nás musí zaujímať čo v tejto dobe
naša civilizácia a kultúra ponúkne mladej generácii, ktorá je
nádejou budúcnosti, alebo jej hrozbou. Ide o vertikálnu líniu: Boh Ježiš Kristus, Boží Syn - cirkev - kňaz - človek - ľudstvo - svet.
Prvé znenie: „Kristus áno cirkev nie!“ nie je najnovšie. Ozývalo
sa už dávnejšie a stáva sa predzvesťou toho druhého, lebo heslá
nevydržia dlho, treba ich často meniť. Ako vzniklo toto prvé znenie?
Bolo do nášho života záškodnícky podhodené. Rečou Písma „človek
nepriateľ to urobil, keď sme my (hospodári) spali“.
Alebo vzniklo akýmsi samovznietením vnútorných napätí a
rozporov v našej životnej dráme a potom začalo podpaľovať najprv
to, čo bolo položivé a potom čo bolo, suché a nahradilo príliš
priezračný a primitívny ateizmus nenápadnejším znením a potom
sa rozvíja ako ideologický zhubný nádor až do tej druhej podoby:
„Náboženstvo áno, Pán Boh nie“.
Teda najprv: „Kristus áno cirkev nie!“ To je heslo. Heslo nie je
rozumná úvaha. Neoslovuje rozum, ale emócie a vášne.
Nepotrebuje premisy, ale ponúka hneď konklúziu. Neprináša
argumenty, ale podvrhuje myšlienkovú výbušninu, vyvoláva
opojenie ako droga. Áno, opájame sa aj heslami. Poznáme to z
minulej skúsenosti. Nie je to požiar, ale len prskavka, ktorá zažiari,
oslepí, aj zaslepí, potom sa triešti a dohasína. A vybuchuje ďalšia.
U neskúsených a krátkozrakých sa stáva programom. Heslá sa šíria
najmä u mladých, lebo sú neskúsenejší a ešte sa nepopálili.
Čo znamená heslo: „Kristus áno cirkev nie?“ Je to nesúhlas s
cirkvou a zdanlivý nepravdivý súhlas s Kristom. Aspoň s tým
historickým, ktorý dostal ešte „amnestiu“ ak sa nechá pribiť na kríž
prvého storočia pochovať sa v zapečatenom hrobe. Ale sa mu
nedovoľuje vstať zmŕtvych a žiť ďalej medzi nami a s nami.
Prideľujeme mu miesto medzi inými veľkými prorokmi, mysliteľmi,
vedľa Kofúcia, Budhu, Zoroastra, Sokrata... alebo Gandhího. V
Panteone svetovej kultúry, aby nám neznepokojoval naše svedomia
viac ako tí ostatní a my si budeme sami sebe normou, sudcami a ja
by som rád dodal: aj trestom.
Teda súhlas s Kristom, podmienený, čiastočný, len s tým, ktorý
nevstal zmŕtvych. Nesúhlas s cirkvou! Nielen nesúhlas, ale
jednoznačné odmietnutie. A to nie len s dnešnou podobou cirkvi,
ale odmietnutie celej jej histórie. Ak sa jej niečo zhovievavo
priznáva, tak viac menej iba zásluhy kultúrne, sociálne, umelecké, aj
vedecké - aspoň v minulosti. Lenže NIE vrhnuté do tváre cirkvi je
NIE vrhnuté aj do tváre Krista, lebo oddeľuje hlavu od tela a telo od hlavy.
Kde sa zrodil tento odpor, toto odmietnutie, toto rozdelenie na
Krista historického a mystického, ktoré síce prijíma Krista, ale nie
jeho dielo. Teda alebo hlavu bez tela, alebo telo bez hlavy.
Dajaký náznak nájdeme v samom Zjavení. Hneď na začiatku
Nového Zákona sa hovorí o Kristovi, že bude nielen svetlom na
osvietenie pohanov, ale aj znamením protirečenia. Bude na
povstanie, ale aj na pád mnohých. Prinesie nielen pokoj, ale aj meč
a oheň, ktorý nie je namaľovaný, ale skutočný, ktorý má svietiť,
ohrievať, ale aj páliť a spaľovať. A táto dvojznačnosť dobra a zla,
pokoja a nepokoja, pádu a povstania sa nutne dotýka aj tých,
ktorých si vyvolil a posiela: " Budú vás nenávidieť pre moje meno..."
Kde sa ešte zrodilo toto heslo? Bojovní ateisti odmietajú aj
cirkev, aj Krista. Ale ožíva aj vo vlastnom dome, chytá sa aj medzi
našimi ľahostajnými veriacimi kdesi na okraji viery, ktorí majú
bližšie k zrade ako k vernosti, ktorí už Krista v srdci zradili pre
„tvrdú reč“, pre jarmo a bremeno príkazov, ktoré im stále
pripomína cirkev, alebo sám Kristus cez ňu!

Možno, toto heslo znepokojuje aj netrpezlivých, sklamaných,
zamilovaných, do svojej viery, ktorí si zamieňajú, cirkev svätú za
cirkev svätých! Lebo odhaľujú temné škvrny na mystickom tele
Kristovom, škandály, pohoršenia, aj živé rany na súčasnej dobe.
Cítia sa akoby podvedení, ako by sa boli pôvodne zamilovali do
celkom inej cirkvi, cirkvi svätých, a naraz vidia okolo seba toľko
hriešnikov. A vo svojej roztrpčenosti sa nevedia zmieriť, že cirkev je
taká aká je. Nie taká, ako si ju vo svojej prvej láske predstavovali.
Ale takú ju Kristus prijal a prijíma. To je „sklamanie“ oddaných
horlivých, aj teólogov, aj svätcov.
Je mi blízke slovo Francoisa Mauriaca: „Nemôžem povedať, že
milujem cirkev pre ňu samu. Keby som neveril, že ona dostala slová
večného života, nevedel by som obdivovať jej štruktúry, ani jej
metódy. A mnohé kapitoly z jej dejín by som odsúdil. Som proti
tým, ktorí neveria, že cirkev zachovala nedotknutý poklad, ktorý
dostala, že ho zachovala a že len vďaka jej sa k nám dostalo Slovo,
nie ako spomienka, nie ako obyčajná ozvena, ale ako slovo živé a
účinné: „Odpúšťajú sa ti hriechy...“ a „toto moje telo, ktoré sa
obetuje za vás... Toto robte na moju pamiatku“
A Erazmus Rotterdamoký: „Prijímam túto cirkev (znášam)
dokiaľ nenájdem lepšiu, ako aj ona musí prijať a znášať mňa, dokiaľ
ja nebudem lepší.“
Títo, a mnohí iní s nimi, nehovoria „Kristus áno cirkev nie!“
a ale ju prijímajú, pre ňu žili a mnohí za ňu položili aj život. Aj ja by
som chcel mať okolo seba samých hrdinov a svätcov, ale keď sa
pokojne pozriem sám na seba, som vďačný, že Kristova cirkev je taká aká je, a že môže byť lepšia, svätejšia aj cezo mňa, lebo je to
cirkev bojujúca. A kde sa bojuje, tam sú aj padlí, aj zranení.
Ako prerástlo heslo, „Kristus áno cirkev nie!“ do tej druhej
podoby: „Náboženstvo áno Pán Boh nie!“, i keď keď sa v tejto
otvorenej forme príliš hlasno nehovorí, ale de facto sa už vžíva
a žije! Vychádzajme zo skutočnosti.
Novoveké osvietenstvo čakalo sebavedome, že osvieti všetko nejasné, odstráni všetko tajomné, že rozvoj, vedy a techniky pochová
vieru a náboženstvo skôr ako bojovný priezračný ateizmus. Chémia
nahradí alchýmiu, astronómia astrológiu, medicína zázraky a
modlitby za uzdravenie. Slovom, že zmiznú všetky viery a povery.
A na veľké prekvapenie práve na vrchole vedy a techniky
nastáva priamo explózia náboženských hnutí, siekt, mýtov, mágie,
okultizmu, astrológie, špiritizmu, ožili staré povery a pribudli nové.
To je reakcia a protest. Keď vidíme, ako sa pustoší životné
prostredie, v ktorom budeme žiť, keď cítime ako sme
skomercionalizovali ľudské vzťahy, ako sa zablokoval v trhovom
hospodárstve citový život, lebo trhové hospodárstvo nemá dušu, nie
je schopné vytvoriť solidaritu, ale ju ničí, hlási sa zabudnutá,
zvonku a z vnútra potlačovaná túžba po tom, čo je duchovné, po
zmysle života, po tom, čo je transcendentné, mystické. Vákuum volá
po naplnení.
Človek je v podstate „veriaci“ = náboženský, i keď nie je
nábožný. Čím je svet modernejší, racionálnejší, tým viac potrebuje
a hľadá to, čo je duchovné, nemateriálne. Renesancia mýtov,
výbuch siekt a náboženských hnutí je obrannou reakciou
moderného človeka proti bezduchej chladnej úžitkovosti, účelnosti,
proti nadvláde vedy a techniky. Človek nechce byť živou súčiastkou
počítačov a živou položkou vo výpočtoch. Príťažlivosť mýtov v
najmodernejšej dobe (postmoderne) je reakciou na potláčanie
dimenzie duchovnosti.
(celú prednášku najdete na: http://martin.fara.sk)
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Sväté omše a liturgia po Dvanástej nedeli cez rok "B"

1* Gréckokatolícka liturgia na Jesenského ulici č. 11;
Sväté omše v Martine a vo Vrútkach počas prázdnin

1* Gréckokatolícka liturgia na Jesenského ulici č. 11;

2* Dražkovce–kostol sv. Heleny;

3* Sklabiňa–obecný úrad;

Sväté omše v Martine a vo Vrútkach od 1 .9.201 8

2* Dražkovce–kostol sv. Heleny;

3* Sklabiňa–obecný úrad;

Zmeny časového rozvrhu svätých omší v Meste a na Severe
Milí farníci. Po vzájomnej dohode s pánom farárom Štefanom
Ďalšie dôvody respektíve výhody sú "subjektívnejšie", pretože sa
Vančom sme sa rozhodli upraviť časový rozvrh svätých omší týkajú už len svätej omše o 17:30 v meste.
v kostole sv. Martina v meste a v kostole Sedembolestnej Panny Má- Po svätej omši je väčší a prijateľnejší časový priestor na rôzne
rie na Severe, podľa tabuliek, ktoré vidíte nad týmto článkom. (Pre stretnutia: charita, akolyti, lektori, katechumeni, birmovanci, ...
úplnosť môžeme ešte dodať, že sme túto záležitosť konzultovali aj s
- Je to čas, ktorý zabezpečí svetlo po večernej svätej omši ešte aj
pánom farárom z Vrútok, ktorý ale vyjadril spokojnosť s rozvrhom 27. októbra 2018, kedy sa mení letný čas na zimný. Pre zaujímavosť,
aký majú a neprejavil vôľu nič meniť.) Aké dôvody nás viedli k 27.10.2018 zapadá slnko v lokalite Martin o 17:34.
týmto zmenám?
- Napriek personálnemu obmedzeniu (od júla 2017 sme na fare
- Rozloženie svätých omší do väčšieho časového úseku 17:30 - už len dvaja) chcel by som sa opäť vrátiť ku katechézam prvoprijí18:00 - 18:30, umožňuje počas pracovných dní týždňa väčší výber majúcich detí v rámci svätej omše. Z personálnych dôvodov si neúčasti na svätej omši podľa vlastných časových možností.
môžeme dovoliť tretiu omšu ako v školskom roku 2016/2017, keď
- Pán farár zo Severu má okrem farárskych povinností aj záväz- sme boli traja a teda zostáva možnosť iba večernej omše. No a tu je
ky na Cirkevnom súde v Žiline. Je veľmi stresujúce, cestovať popo- znovu výhodnejší skorší čas, teda o 17:30.
ludní popod Strečno vo vedomí, že musím stihnúť večernú omšu.
- Za zmienku ešte stojí aj to, že tento čas sa nebije s úradnými
Takže ten neskorší čas je rozhodne lepší pre psychický komfort.
hodinami. Práve naopak. Čas o 17:30 pohodlne nadväzuje na koniec
- Ďalším dôvodom je charakter prostredia. Severský kostol je úradných hodín o 16:30 a bez zbytočných "prestojov".
viac "sídliskový", čo znamená, že veriaci nie sú až tak veľmi odkázaSom si plne vedomý, že tak ako všetko, aj toto rozhodnutie má
ní na mestskú dopravu a aj klientela je "farskejšia". V porovnaní so svoje negatíva, avšak osobne som presvedčený o väčšom duchovseverským kostolom je kostol sv. Martina "vzdialenejší" svojim far- nom a pastoračnom úžitku. Za možné negatíva by sme mohli možno
níkom a kvôli svojej polohe (nemocnica, obchody, úrady, školy...) je považovať zmeny, ktoré sú s tým nutne spojené.
oveľa viac navštevovaný veriacimi zo širšieho okolia. A aj to je dôvod,
- Modlitba pondelkového večeradla bude musieť zažínať o 16:30
prečo je v meste výhodnejší skorší čas svätých omší, zatiaľ čo na Se- a štvrtková adorácia bude bývať po večernej svätej omši s ukonvere je to možno práve naopak. Keď som bol farárom v Nitre na čením o 19:00. V podstate tak, ako som to tu našiel, keď som prišiel
Dolnom meste, tak tam bola večerná omša o 16:15 a je to tak doteraz. do Martina, ale teraz bude o pol hodinu väčší časový priestor na
- Tento časový rozdiel nám tiež umožňuje väčšiu flexibilitu čo sa osobnú adoráciu. A osobne si od toho sľubujem pokojnejšiu adorátýka pomoci pri zastupovaní. V prípade potreby sa dajú jedným ciu, ako keď sa pred omšou ľudia trúsili po jednom do kostola, čo
kňazom pokryť obe omše. Aj v meste a potom na Severe, prípadne citeľne vyrušovalo.
v meste a potom vykryť zaopatrovanie v nemocnici.
Kamil Lieskovský, dekan
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