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Predstavujeme nového pána kaplána Miroslava Crkoňa.
Tento rok náš Martinský dekanát Božia dobrota obdarovala osobitným spôsobom. Do nášho dekanáti prišli dve tretiny novokňazov

Žilinskej diecézy :). Do Vrútok Martinský rodák Ivan Moďoroši a do farnosti Martin  Sever, Miroslav Crkoň z Považskej Bystrice.
S radosťou vám ponúkame krátky rozhovor s novým pánom kaplánom Miroslavom Crkoňom.

1. V úvode by ste sa nám mohli trošku predstaviť: ako sa
voláte, koľko máte rokov, aké sú vaše záľuby?
Moje meno je Miroslav Crkoň, pochádzam z Považskej
Bystrice a mám 36 rokov. Mám rád prírodu, šport – aj
keď len rekreačne, hlavne na gauči – dobrý film, knihu,
posedenie s priateľmi.

2. Vysvätený ste boli už ako starší, ako ste sa
dostali ku kňazstvu?
Moja cesta ku kňazstvu bola dosť dlhá. Prvé myšlienky
na kňazstvo som mal na prvom stupni základnej školy.
Avšak moje rozhodnutie vstúpiť do seminára prišlo
v 28-rokoch, k tomu som mal 2 roky prerušené so zdravotných
dôvodov, takže moje štúdium trvalo 8 rokov. Kňazstvo je
nezaslúžený dar a ja som ho nedostal sám pre seba ale pre službu ku
všetkým, ku ktorým ma Pán pošle.

3. Aké boli vaše pocity, keď ste sa dozvedeli, že idete za
kaplána do farnosti Martin - Sever?

Ja som sa tomu potešil, pretože pán farár je super
priateľ a človek a veľmi dobre sa mi s ním spolupracuje
a verím, že mu budem nápomocný v pastoračnej
činnosti. Taktiež aj poznám mnohých z tejto farnosti
a teším sa, že nových super ľudí spoznám

4. Máte niečo, na čo by ste sa chceli vo vašej
pastorácii viac zamerať - miništranti, mládež,
rodiny, starší ľudia...?
Nemám nič špeciálne. Budem sa venovať hlavne tomu,

čo bude treba. Úlohou pastiera je byť pre všetkých a ja sa budem
snažiť takým byť.

Pánovi kaplánovi ďakujeme za rozhovor a želáme mu veľa božieho
požehnania v jeho krásnej no náročnej službe. Redakcia

Uzdravenie ženy a vzkriesenie Jairovej dcéry
Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených sy

nagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela
a žila.“ Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho.

Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepo
mohlo, ba bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž: „Ak sa dot
knem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená.

Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: „Kto sa to dotkol mojich šiat?“ Jeho učeníci mu vraveli:
„Vidíš, že sa na teba tlačí zástup, a pýtaš sa: ‚Kto sa ma dotkol?‘“ Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena, vediac, čo sa s ňou
stalo, prišla so strachom a chvením, padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.
Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“

Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľa?“ Ale keď Ježiš
počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“ A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jaku
bovmu bratovi Jánovi.

Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a na
riekate? Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním,
vstúpil ta, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“
A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov. I stŕpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť,
a povedal, aby dievčaťu dali jesť. Mk 5, 21-43

Obe ženy spája číslo dvanásť. Jedna dvanásť rokov trpí na krvotok,
druhá má dvanásť rokov. Každá z nich iným spôsobom stráca život.
Dvanástka je symbolické číslo zobrazujúce Izrael a obe ženy aj Iz-
rael znázorňujú.

Vo Svätom Písme je krv symbolom života a tak strácanie krvi je
obrazom straty života. Príčinou toho je hriech a modloslužba náro-
da, ktoré Izrael vzdialili od Boha. Aj žena trpiaca krvotokom - tak
ako Izrael špinavý slúžením iným bohom - je označená ako nečistá.

Dotyk Ježišovho rúcha s vierou jej prinášajú očistenie a zách-
ranu. Nehovorí: „ak sa dotknem, budem uzdravená“, ale „budem
zachránená“. Spása je viac ako telesné uzdravenie. Žena, ktorá sa vo
viere jemne dotýka a dostáva, je v kontraste k zástupu, ktorý sa
tlačí, a nedostáva, lebo očakáva málo alebo nič.

Jairova dcéra má dvanásť rokov. Pre židovské dievčatá tej doby
to bol čas zásnub, očakávania ženícha. V dome predstaveného sy-
nagógy je však namiesto tanca a veselia smútok a plač. Nevesta

umiera. Je chorá túžbou po Ženíchovi, ktorý ešte neprišiel. Jairova
dcéra je obrazom izraelského národa, ktorý túžobne očakáva
Mesiáša.

„Vstaň, moja milá, moja kráska, a poď!“– zaznievajú slová
z Piesne Piesní (Pies 2,10). Ženích si po nevestu prichádza a prináša
život. Samozrejme tu nejde o život telesný. Písmo často hovorí v ob-
razoch o duchovných veciach. Ježiš prichádza ako Spasiteľ.

V dome sú okrem Ježiša ešte traja vybraní apoštoli Peter, Jakub
a Ján. Oni tvoria zárodok budúcej cirkvi. Oni budú pri tom, keď bu-
dú prichádzať hladné zástupy, oni im budú predkladať pokrm, ktorý
sýti dušu človeka.

V texte je badateľný prechod od čísla dvanásť k číslu sedem.
Spolu sedem ľudí bolo prítomných pri zázraku vzkriesenia Jairovej
dcéry. Číslo sedem je už číslom znázorňujúcim univerzálnosť spásy,
je symbolom celého sveta, kde sa má počnúc od Izraela hlásať evan-
jelium. Oľga a Peter Kurhajcovci



Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z Ľadovne a Jahodníkov. Na budúci týždeň
prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.

Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu
milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu bude dnes
o 15.00 hod.

Sväté omše – vo štvrtok, na sviatok sv. Cyrila a Metoda
slovanských vierozvestov budú o 7:00; 8:30; 17:30.

Pobožnosť – Na sviatok sv. Cyrila a Metoda bude Ruženec k
Božiemu milosrdenstvu pri kríži na Podháji v záhrade rodiny
Hofríkových (nad zdravotným strediskom) o 15:00.

Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme
spovedať každý deň od 17:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme
všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď nenechajú na poslednú
chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr.

Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia.
Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali na hárok pri Farskom liste.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého
ruženca s Fatimským programom.

Nedeľné sväté omše cez prázdniny – Svätá omša s
nedeľnou platnosťou v sobotu večer o 17.30, v nedeľu o 7.00, 8.30,
11.00 a v Dražkovciach o 9.45. Podrobnejšiu tabuľku svätých omší
nájdete vo Fain-e č. 15.

Úradné hodiny – Počas prázdnin úradné záležitosti budeme
vybavovať po večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón 043
/ 423 84 14.

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.

*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.

*Halier sv. Otca – Minulú nedeľu sa v „Zbierke na dobročinné
diela Svätého Otca“ vyzbieralo 780 € (Mesto) a 285 € (Sever) .
Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujeme.

*Cyrilometodské dni v Terchovej – 3. -5. júla 2018 vás na
Cyrilometodské dni do Terchovej pozývajú: Obec Terchová, Biskup-
ský úrad Žilina, Farský úrad v Terchovej, Miestne kultúrne stredisko
v Terchovej, Žilinský samosprávny kraj, Krajské kultúrne stredisko
v Žiline, Centrum pre rodinu a mládež. Plagát a ďalšie informácie si
môžete pozrieť na stránkach obce Terchová.

*Fain na internete – Dávame do pozornosti, že všetky čísla
farského časopisu Fain (1.-15.) sú k dispozícii na webe:
http://martin.fara.sk/ s dôležitými informáciami o prvom svä-
tom prijímaní, o birmovke a ďalšie.

*Fain cez prázdniny – Dávame na vedomie, že cez prázdniny
sa Fain vydávať nebude.

Farnosť Martin

Nedeľné oznamy po Trinástej nedeli cez rok "B" - 1 .7.201 8

Farnosť Martin - SeverFarnosť Martin Farnosť Martin - Sever
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Upratovanie kostola - má na starosti skupinka č. 5
V piatok máme 1. piatok v mesiaci. Spovedáme podľa

rozpisu uvedeného vyššie. V stredu dopoludnia nový p. kaplán
vyspovedá starkých a chorých, prinesie im Eucharistiu a udelí im
novokňazské požehnanie.
Upozorňujeme na zmenu sv. omší počas prázdnin. Budeme

ich čítať v oznamoch, a tiež miništranti pri východe z kostola Vám
rozdajú letáky s ich rozpisom.
Úprava času svätých omší - Ako ste si mohli prečítať v

minulom Faine, po dohode s p. dekanom sme sa rozhodli upraviť
časy večerných sv. omší počas týždňa. V našej farnosti sv. omše
budú bývať o 18.30. Na jednej strane umožníme tým účasť na sv.
omši aj zamestnancom, ktorým končí pracovná doba o 18. hodine.
Na druhej strane týmto krokom veriaci z Martina a Vrútok získajú
väčšiu možnosť výberu večernej sv. omše - o 17.30 v meste, o 18.00
vo Vrútkach a o 18.30 na Severe. Samozrejme, rokujeme aj s MHD o
prispôsobení spoja na Záturčie. Zatiaľ odchádza o 19.11, čo sa dá
stihnúť.
Prvé sv. prijímanie 2019 – 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 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.
Spoveď pred prvým piatkom – Pondelok 17:30; Utorok

6:00; Streda 17:30; Štvrtok 7:30, 9:00, 19:00; Piatok 6:00, 17:30.
* spoločné oznamy pre obe farnosti

Pobožnosť – Na sviatok sv. Cyrila a Metoda bude Ruženec
k Božiemu milosrdenstvu pri kríži na Podháji v záhrade rodiny
Hofríkových (Jána Goliana č.20) o 15:00.
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Zbierka na katolícke masmédiá v Žilinskej diecéze
Dovolím si povedať, že jedným z veľkých Božích dobrodení

dnešnej doby je vysielanie rádia Lumen a televízie LUX. Zvlášť chorí
a nevládni veľmi oceňujú túto službu. Na podporu týchto médií býva
každú siedmu Veľkonočnú nedeľu zbierka na katolícke masmédiá.
Okrem toho nám z Luxu a Lumenu chodia šeky na podporu týchto
médií. Žilinská diecéza však tento rok vydala svoje vlastné poštové
poukážky na katolícke masmédiá, ktoré môžete nájsť vzadu v
kostole za lavicami. Čo ju viedlo k tomuto kroku?

Treba najprv povedať, že aj keď je naša Žilinská diecéza v
porovnaní s inými pomerne malá, v zbierkach vykazuje najväčšie fi-
nančné sumy. Či je to Dobrá novina, zbierka na svätého Otca, misie,
Boží hrob, prenasledovaní kresťania ... Zdá sa, že veriaci v Žilinskej
diecéze sú naozaj štedrí. A napriek tomu dlh Žilinskej diecézy po-
maly, ale stále rastie. Ide o viacero faktorov.

Príčinou je napríklad aj populistická politika našej vlády, ktorá
síce nariadila zvýšenie miezd, ale celkový balík peňazí pre cirkvi už
nenavýšila :-) Takže nariadením našej vlády musela aj naša diecéza
zvýšiť všetkým svojim zamestnancom platy, ale peniaze na to zvý-
šenie nedostala :-)))

Ďalším záväzkom našej diecézy je každoročný príspevok na chod
Konferencie biskupov Slovenska 40.000 € a na rádio Lumen
64.000 €.

Ďalším problematickým bodom našej diecézy je to, že v porov-
naní s inými diecézami nemá majetky, ktoré by vykazovali patričné
výnosy. Respektíve, pri delení diecéz naša diecéza síce niečo dostala,
ale ide o problematické majetky a pre nečinnosť a nevymožiteľnosť
práva na našich štátnych úradoch už roky nie je možné dosiahnuť
finančný benefit z majetkových práv. Takže okrem NEMENNÉHO
:-) štátneho príspevku celá finančná záťaž sa presúva na našich ve-
riacich vo forme podporného fondu, ktorý je aktuálne 10 % z príj-
mov farností. Za našu farnosť Martin za rok 2017 to bolo 6.615 €.

Výsledkom všetkých týchto faktorov je to, že dlh našej diecézy
pomaly rastie. V úsilí zastaviť tento trend, požiadala naša diecéza
rádio Lumen, či by vedeli vyčísliť podľa diecéz príjmy z poštových
poukážok. Možno by sa aj tu ukázalo, že príspevky našich veriacich
sú najväčšie v porovnaní s inými diecézami a teda či by nebolo
spravodlivé, znížiť aspoň ten 64 - tisícový záväzok. Neviem prečo,
ale požiadavke nebolo vyhovené. No a tak sa na presbyterskej rade
(poradný orgán biskupa, ktorého členmi sú kňazi diecézy) zrodil
nápad vydať vlastné poštové poukážky a ten 64-tisícový záväzok pre
rádio Lumen vyplácať z tohto účtu.

Viem, že aj v našej farnosti sú mnohí veriaci, čo individuálne
podporujú tieto masmédiá a patrí im za to veľká vďaka. No po-
mohlo by našej diecéze, keby ste túto pomoc presmerovali cez
spomínaný účet diecézy. Aj ja osobne som to urobil trvalým príka-
zom na svojom účte. Tiež som posielal príspevok aj do Luxu a aj do
Lumenu a ešte aj inde. No teraz som to zhrnul dokopy a všetko po-
sielam na účet diecézy. SK97 1100 0000 0026 2586 5679 VS: 77

Kamil Lieskovský, dekan
Ešte uverejňujeme sprievodný text, ktorý prišiel k poukazom:
Touto cestou môžete prostredníctvom Žilinskej diecézy pod-

poriť Rádio Lumen, TV Lux, časopis Naša Žilinská diecéza a iné
katolícke masmédia.

Prostriedky môžete zaslať cez poštu, alebo informácie na poukážke
použiť pre bezhotovostnú platbu prostredníctvom Vášho účtu na
účet Žilinskej diecézy, uvedený na poštovom poukaze. V prípade, ak
chcete určiť priamo, na ktoré masmédium prostriedky zaslať, do
správy pre prijímateľa na poukaze, alebo pri úhrade účtom napíšte
napr. RÁDIO LUMEN alebo NAŠA DIECÉZA (pre diecézny
časopis) a podobne. V prípade, ak toto rozhodnutie nechávate na
diecézu, do správy pre prijímateľa nie je potrebné nič dopĺňať.

Ďakujeme za Váš Dríspevok.
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Úmysly svätých omší v kostole sv. Martina

Sväté omše a liturgia po Trinástej nedeli cez rok "B"

1* Gréckokatolícka liturgia na Jesenského ulici č. 11; 2* Dražkovce–kostol sv. Heleny; 3* Svätá omša v Jedlovinách na Kolónii Hviezde

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

1* Gréckokatolícka liturgia na Jesenského ulici č. 11; 2* Dražkovce–kostol sv. Heleny; 3* Sklabiňa–obecný úrad;

Kontakty farnosti Martin
Telefón: 043 423 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: 043 428 14 29
Web: www.fara-vrutky.sk
E-mail: vrutky@fara.com
Adresa: Nám. S. Zachara 2 038 61 Vrútky

Oprava (ospravedlnenie) - Ospravedlňujeme sa za chybnú tabuľku svätých omší po prázdninách uverejnenú vo Fain-e číslo 14.
Ide o sväté omše na Severe. V elektronickej podobe na internete je tabuľka už správne: http://martin.fara.sk/n-fl/fain-2018-14.pdf

Za Fain č. 1 5 ďakujeme Vladislavovi Hofríkovi

Mať poistenie SPOLU

v Allianz  Slovenskej poisťovni sa oplatí

Presvedčte sa o balíku výhod Allianz SPOLU

a získajte poistné plnenie navyše pre vás

a pre vašich blízkych, prípadne atraktívne zľavy na:

 životné poistenie

 poistenie majetku

 poistenie vozidiel

 cestovné poistenie

Vladislav Hofrík

0903 393 369

vladislav.hofrik@oz.allianzsp.sk




