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Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa
K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými,

to jest neumytými rukami. Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými
rukami?“ On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je
ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských
obyčajov.“ Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza
doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá,
krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá
vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“ Mk 7, 1-8.14 15.21-23

Ježiš v evanjeliu nepranieruje nič tak ostro, ako pokrytectvo,
ktoré v snahe vyvolať dobrý dojem, „pokrýva“ a skresľuje
skutočnosť. Dnes sa farizeji pohoršujú nad tým, že Ježišovi učeníci
jedia neumytými rukami. Podľa ich zmýšľania stačilo vložiť si jedlo
do úst špinavými rukami, aby sa celý človek stal nečistým.

Ježiš obvinil farizejov preto, lebo zákon dodržovali nie, aby si
uctili Boha, ale iba pre to, aby v očiach ostatných vyzerali sväto.
Keby sme Ježišov postoj zúžili do dvoch viet, mohli by znieť takto:
„Čo vchádza, neznečisťuje. Znečisťuje to, čo vychádza.“ Ježiš zasa
rozhodným spôsobom prenáša debatu z úrovne predpisov na úroveň
človeka. V strede už nestojí čistý či nečistý pokrm, ale srdce človeka.
Už nejde o čistotu rúk, ale o čistotu srdca. Odtiaľto
vychádzajú skutky, ktoré skutočne znečisťujú. A vyratúva 13 skutkov,

nepodarkov, ktoré sídlia v srdci človeka. Toto choré srdce, ktoré
produkuje zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá,
chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie,
pýchu a hlúposť chce Ježiš uzdraviť.

Chce uzdraviť aj moje srdce. Chce mi vytrhnúť srdce kameňa

a odhodiť ďaleko, lebo kamenné srdce je nanič aj jemu, aj mne.

A chce ho nahradiť srdcom z mäsa. Je to veľmi bolestivá operácia,

ale stojí to za to. Potom sa bude môcť odohrať medzi mnou

a Bohom niečo veľké. Niečo, čo sa však dá jednoducho vyjadriť

slovami: Milovať a byť milovaný. Ako je to teda so mnou: Zverím sa

do Ježišových rúk a podrobím sa tejto operácii?
štefan vančo, farár

Duchovná obnova v kostole Sedembolestnej PannyMárie

10. 9. (pondelok)
17:30 vysluhovanie sviatosti zmierenia – spovedajú viacerí kňazi
18:30 sv. omša Mária, Božia i naša matka (vdp. IvanMoďoroši)
19:30 prednáška Athos: záhrada Bohorodičky
11.9. (utorok)
17:30 vysluhovanie sviatosti zmierenia – spovedajú viacerí kňazi
18:30 sv. omša Mária, žena blahoslavenstiev (bratia dominikáni)
19:30 prednáška Pier Giorgio Frassati, muž blahoslavenstiev - do
konca duchovnej obnovy bude inštalovaná výstava o bl. Pier Giorgiovi
12.9. (streda)
17:30 vysluhovanie sviatosti zmierenia – spovedajú viacerí kňazi
18:30 sv. omša Mária, žena modlitby (bratia dominikáni)
19:30 prednáška O čom je ružencové bratstvo?
13.9. (štvrtok)
09:30 sv. omša Mária, kazateľka Slova (bratia dominikáni)
17:30 vysluhovanie sviatosti zmierenia – spovedajú viacerí kňazi
18:30 sv. omša Mária, kazateľka Slova (bratia dominikáni)
19:30 film "Psi Páně aneb Sněz ten film" ... film o viere, radosti,
pokore a dominikánoch
14.9. (piatok)
07:30 vysluhovanie sviatosti zmierenia – spovedajú viacerí kňazi
08:00 sv. omša Mária, kráľovná rodiny (bratia dominikáni)
- doobeda program pre žiakov Katolíckej základnej školy v troch blokoch
17:30 vysluhovanie sviatosti zmierenia – spovedajú viacerí kňazi
18.30 sv. omša Mária, kráľovná rodiny (bratia dominikáni)
19:30 moderovaná adorácia
20:30 tichá adorácia do 22:00

Duchovnú obnovu vedú bratia dominikáni, sestry dominikánky a
laickí dominikáni.

Po prednáške je zabezpečený odvoz do Záturčia a Starého Záturčia.

Duchovná obnova pred Farskými hodami Zbierka Boj proti hladu
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z časti mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme o
upratovanie kostola farníkov z časti mesta Prednádražie.

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

Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spo-
vedať každý deň od 16:30. Chorých a nevládnych budeme spovedať
vo štvrtok a v piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať
v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj svätá omša o 8:30 hod.

Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná
adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali na hárok vzadu za
lavicami.

Veni Sancte – Pri príležitosti začiatku školského roku pozýva-
me v piatok večer o 17:30 na sv. omšu všetkých žiakov a študentov,
kde si budeme vyprosovať pomoc a dary Ducha Svätého.

Birmovka – Birmovancov pozývame v piatok na večernú
sv. omšu o 17:30 a na stretnutie na fare po sv. omši.

Prvé sväté prijímanie 2019 – Rodičom a prvoprijímajúcim
deťom oznamujeme, že prvá katechéza bude v utorok 4. 9. 2018
v rámci večernej svätej omše o 17:30.

Krst dospelých – V septembri začína dvojročná príprava
dospelých k prijatiu sviatosti krstu. Záujemcovia sa môžu hlásiť
osobne na farskom úrade Martin – Mesto.

Svätá omša v Skanzene –
bude na budúcu nedeľu o 13.30
Boj proti hladu - Vo Farnosti
Martin budeme mať zbierku na
"Boj proti hladu" 23. septembra
2018.
Nástenný kalendár 2019
Pán farár z Kláštora pod
Znievom Štefan Hýroš nám
ponúka kalendáre na rok 2019.
s obrázkami sakrálnych stavieb
z okolia obce. Cena kalendárov
je 2 €, ale do pokladničky pri
kalendároch môžete prispieť aj
svojím milodarom na obnovu
týchto pamiatok.

Farnosť Martin
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Farnosť Martin - SeverFarnosť Martin Farnosť Martin - Sever
Upratovanie kostola - má na starosti skupinka č. 3 a 4.

Spovedanie k 1. piatku: 1/2 hodiny pred rannými a 1 hodinu

pred večernými sv. omšami. Taktiež p. kaplán navštívi starších a

chorých v štvrtok od 9.00.

*Začiatok školského roka: Katolícka ZŠ s MŠ Antona

Bernoláka v Martine oznamuje, že školský rok 2018/2019 sa začína

v pondelok 3. 9. 2018 o 9.00 hod. svätou omšou v Kostole

Sedembolestnej Panny Márie na Severe.

Veni Sancte pre študentov, žiakov a pedagógov bude v našej

farnosti v piatok pri večernej sv. omši. Srdečne pozývame k spovedi

i eucharistii, a tak s Ježišom začať nový šk. rok!

Duchovná obnova: Vo farnosti počas leta sme organizovali

duchovnú obnovu pre mládež v Rajci, denný tábor pre deti a

futbalový turnaj pre miništrantov. Z časti ich hradili rodičia sami,

na zvyšok sme využili financie z o.z. Sever. Úprimne ďakujeme

animátorom a všetkým, ktorí pomohli pri organizácii, ako aj Vám,

ktorí ste prispeli na naše združenie 2% z daní.

Farské hody: Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

slávime v našej farnosti slávnosť titulu kostola – farské hody. Na

hodovú slávnosť je potrebné sa aj duchovne pripraviť. Preto sme sa

rozhodli pozvať bratov dominikánov z Košíc, ktorí budú túto

duchovnú obnovu viesť. Bližší program nájdete v samostatnom

článku, na oznamoch a plagátoch v kostole.

Poprosili by sme k upratovaniu kostola pred hodami skupinky č.

3 a 4, ako aj všetkých, ktorí by chceli pomôcť. Upratovať sa začne

túto sobotu 8. septembra po rannej sv. omši.

Pozývame členov farskej pastoračnej a ekonomickej rady, ako aj

tých, ktorí chcú pomôcť pri príprave farských hodov na stretnutie

zajtra, t. j . pondelok po večernej sv. omši.

Ktorí by chceli upiecť koláče na hody, môžu ich priniesť deň pred

hodami, teda 14. 9. Ďakujeme.

Vzhľadom na minolorčné nedostatky pri guľáši sme sa rozhodli,

že lístky na guľáš je možné zarezervovať dopredu. Kto má záujem,

môže si ich kedykoľvek vziať v sakristii. Príspevok je 2 € a 1 € pre

deti. Ostatné jedlá a nápoje budú k dispozícii priamo na akcii.

* spoločné oznamy pre obe farnosti

Sväté omše a liturgia v Martine a vo Vrútkach

1* Gréckokatolícka liturgia na Jesenského 11; 2* Dražkovce – kostol sv. Heleny; 3* Sklabiňa 4* Kostol sv. Štefana v Skanzene




