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E f f e t a
Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja.

Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil

si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu

otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.

A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom

hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.“ Mk 7, 31-37

Ježiš „Vložil prsty do uší, poslinil ich a dotkol sa jazyka.“

V antickom svete a v rabínskom židovstve sa sline pripisovali

uzdravujúce a od démonov oslobodzujúce účinky. Popri víne, vode,

krvi a oleji patrila k tekutým liečivým prvkom. Zároveň však vo

svete mnohých náboženstiev slúžila slina aj ako nebezpečný

prostriedok pre počarovanie. Spôsob uzdravenia hluchonemého v

mnohom pripomína pohanskú mágiu. Možno aj preto sa evanjelisti

Matúš a Lukáš príbehu uzdravenia slinou vyhli a vo svojich

evanjeliách ho neuviedli. Marek je jediný evanjelista, ktorý

uzdravenie hluchonemého do evanjelia zaraďuje.

„Hluchý“ v Markovom texte môžeme preložiť aj ako „tupý,

prostoduchý“. Hluchý človek je symbolom osoby, ktorá je

nechápavá voči Božiemu slovu, ktorej uniká hlboký zmysel Slova.

Židia patrili medzi národy s výrazne „akustickou“ mentalitou –

cenili si najmä to, čo počuli. (na rozdiel od Grékov s vizuálnou

mentalitou, ktorí si cenili hlavne to, čo videli.) Preto pre Židov boli

zázraky spojené s prinavrátením sluchu a reči zvlášť silným

znamením príchodu mesiášskeho obdobia. (Iz 35,6)

Evanjelium opisuje Ježiša, ako pozdvihol oči k nebu a vzdychol.

Starocirkevní púštni otcovia v tomto vyjadrení od počiatku videli

prítomnosť Trojice. Ježiš pri uzdravovaní vzhliadne nahor k Otcovi

a následný vzdych je prejavom jeho naplnenia Duchom.

Na záver počujeme akési spoločné vyznanie viery zástupov:

„Dobre robí všetko...“ Je to akoby ozvena slov z Knihy Genezis,

ktoré sa opakujú pri stvorení sveta: „A Boh videl, že je to dobré...“

Nepriamo, i keď zrejme nevedomky, takto aj zástupy vyznávajú, že

Ježiš je viac ako len človek.

„Dobre robí všetko...“ – takto naozaj môže hovoriť len ten, komu

Boh otvoril srdce. Tieto slová krátko pred svojou smrťou vyslovil aj

nemecký jezuita Alfred Delp (1907-1945), umučený nacistami.

Nehovoril: „My sme všetko učinili dobre.“ Ale povedal: „On všetko

dobre učinil.“ Peter a Oľga Kurhajcoví
Duchovná obnova pred Farskými hodami
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z časti mesta Prednádražie. Na budúci týždeň
prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.

Prvé sväté prijímanie 2019 – Rodičom a prvoprijímajúcim
deťom oznamujeme, že druhá katechéza bude v utorok 11. 9. 2018
v rámci večernej svätej omše o 17:30.

Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že druhá katechéza
bude v piatok 14. 9. 2018 v rámci večernej svätej omše o 17:30, po
ktorej bude stretnutie na fare.

Svätá omša v Skanzene – bude dnes o 13.30
Stretnutie akolytov a lektorov – V stredu po večernej svätej

omši pozývame na duchovno-formačné stretnutie akolytov a lektorov.
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Hody - V sobotu slávime slávnosť titulu farského kostola –

farské hody: Sedembolestná Panna Mária. Počas týždňa nás
duchovnou obnovou bude sprevádzať v pondelok p. kaplán Ivan
Moďoroši a od utorka rehoľa dominikánov. Informácie na plagátoch.

Na hodovú slávnosť budú sv. omše o 7.30 a o 10.30. Po sv.
omšiach bude výročná farská ofera. Od 12.00 Vás pozývame na
farský dvor na agapé - hody. Bude pripravený guláš, klobásy, mäso,
pivo, kofola a iné občerstvenie. Taktiež bude program pre deti.
Popoludní od 15.00 Vás pozývame na hodový koncert chvál.
Vystúpia gospelové skupiny Krížik and band, HeartBeat, Timothy.
Vstup na koncert je voľný, avšak budete mať možnosť prispieť na
našu mládež. Pán Boh zaplať!

Prosíme všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do prípravy farských
hodov, aby prišli podať pomocnú ruku v piatok od 16.00 hod. a v
sobotu po rannej sv. omši. Ktorí sa chystáte upiecť koláče na hody,
môžete ich priniesť deň pred hodami, teda 14. 9. v popoludňajších
hodinách. Ďakujeme.

Záujemci o lístky na guľáš, prevezmite si ich v sakristii.
Príspevok je 2 €, pre deti 1 €. Ostatné jedlá a nápoje budú k
dispozícii priamo na akcii.

Poďakovanie - Radi by sme veľmi pekne poďakovali všetkým,
ktorí v sobotu upratali kostol k hodom.

*Zbierka na seminár - Na budúcu nedeľu bude zbierka na
kňazský seminár v Nitre, kde študuje aj náš bohoslovec Jakub.

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

*Rekolekcia - Vo šrvrtok bude v
kostole Sedembolestnej Panny Márie
na Severe rekolekčná sv. omša mar-
tinského dekanátu o 9:30.
*Nástenný kalendár 2019 Pán fa-
rár z Kláštora pod Znievom nám
ponúka kalendáre na rok 2019
(v kostole sv. Martina) s obrázkami
sakrálnych stavieb z okolia obce. Cena
kalendárov je 2 €, ale do pokladničky
môžete prispieť aj svojím milodarom
na obnovu týchto pamiatok.

* 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 - obecný úrad 4* vysokoškolský internát

Úmysly svätých omší v kostole sv. Martina




