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Hádali sa, ktorý z nich je väčší 
 

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril 
im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Lenže oni nechápali toto 
slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni 
mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, 
nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto 
prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“  

                                                                                                          Mk 9, 30-37 
 

Clay Regazzoni (1939-2006), švajčiarsky pretekár Formuly 1, pretekal v rokoch 1970-1980. Majstrom sveta sa nikdy nestal, 
i keď raz mal titul takmer na dosah, inak sa vždy musel uspokojiť len s nižšími miestami na stupni víťazov. Mal smolu a zároveň 
šťastie, pretože z početných nehôd vždy akoby zázrakom vyviazol. 
 Sotvakto z iných súťažiacich jazdil s takou vášnivosťou ako on, sotvakto bol natoľko presvedčivo pretekárom telom 
i dušou ako on. Snáď preto ho fanúšikovia tak milovali. Pretekanie bolo jeho životom, jeho zmyslom a cieľom. O to väčší šok 
vyvolala správa o jeho ťažkej nehode pri Grand Prix USA v roku 1980, ktorá v momente ukončila jeho kariéru vo Formule 1. 
Ostal živý, ale s ochrnutou dolnou polovicou tela. Ani najlepší chirurgovia ho nedokázali postaviť na nohy, i keď spočiatku to 
vyzeralo nádejne. 
 Clayovi priatelia si nedokázali predstaviť, že by sa tento 41-ročný muž plný života zmieril so svojím osudom. Obávali 
sa, aby si „niečo neurobil“. Preto bolo pre všetkých prekvapením, keď videli, že Clay opäť našiel chuť do života a na jeho pery 
sa vrátil úsmev. A nielen to. Predtým egocentricky vystupujúci športový idol si začal viac všímať ľudí okolo. Našiel cestu, ako 
sa, hoci s postihnutím, opäť vrátiť za volant a ukazoval ju aj iným obetiam úrazov a dopravných nehôd. V jednom interwiev sa 
zveril: „Ako pretekár som počul len rev motorov, teraz počujem aj ľudskú bolesť.“ 
 Z tej vety zaznieva múdrosť. Myšlienky o múdrosti čítame aj v dnešnom prvom čítaní. Boh si niekedy vyžiada od nás 
to, čo najviac milujeme, na čom najviac lipneme. Pre Regazzoniho to boli autá, ktorými dýchal a žil.  
 Aj apoštoli museli dorásť k múdrosti. Evanjelium tejto nedele nám ich líči ako veľmi nerozumných a necitlivých voči 
Ježišovi v jeho ťažkých chvíľach. On hovorí o svojej nastávajúcej smrti a vzkriesení a oni sa medzi sebou hádajú, kto z nich je 
väčší. Nevidia v Ježišovej veľkonočnej ceste skrytú Božiu múdrosť, nechápu, že tak to musí byť. „Nemusí!“ myslia si. Tomu, aby 
bol Syn človeka vydaný do rúk ľudí, sa predsa dá zabrániť. Stačí sa prispôsobiť dobe a nedráždiť príliš tých, ktorí majú moc 
a peniaze. 
 Človek musí dozrieť, aby pochopil tajomstvo príbehu Boha. Do tohto príbehu smieme vkladať i náš príbeh, tým 
dostávame poznanie i múdrosť. Nie je to to isté. Brazílske príslovie hovorí, že poznanie reže svet na kúsky a múdrosť ich opäť 
dáva dohromady. Niečo to stojí. Ale zároveň obohacuje. Aj Regazzoni paradoxne začal víťaziť nie keď šiel na plný plyn, ale 
keď motory jeho auta stíchli. 

Oľga a Peter Kurhajcovci 

Farské oznamy farnosti Martin-Sever na 25. nedeľu v období cez rok “B“ 
- V našej farnosti prebieha reorganizácia ružencového bratstva. Je potrebné, aby súčasní členovia, ako aj noví záujemci, 

vypísali prihlášku do tohto spoločenstva v sakristii alebo u svojich horliteľoch. Taktiež je možné sa rozhodnúť, či chcete byť 
členmi ružencového spoločenstva ako člen Večného, Svätého alebo Živého ruženca. Jednotlivé formy členstva sa líšia svojimi 
záväzkami, ako je to opísané na prihláške. Prihlášky bude možné odovzdať do 28. októbra 2018 (nedeľa). 
 

- Deti tretieho ročníka a staršie, ktoré navštevujú NV v štátnych školách a chcú prijať prvýkrát Eucharistiu, môžete nahlásiť 
tento týždeň po sv. omšiach na fare. Je potrebné so sebou vziať vypísanú prihlášku, ktorú dostali v škole. 
 

- Rovnako, ako minulý rok, si sestry vincentky pripravili pre vás perníkové srdiečka. Na budúcu nedeľu ich budú rozdávať 
a zároveň budete môcť prispieť na zbieku boj proti hladu v chudobných krajinách. 
 

- V utorok pozývame organizačný tím farských hodov na stretnutie na faru. 
 

- V piatok po sv. omši by sme chceli pozvať členov fungujúcich bunkových spoločenstiev, aby prišli po sv. omši na faru na 
krátke formačno-informačné stretnutie. 
 

- Farnosť Martin - Sever, Biskupský úrad v Žiline a Inštitút Communio vás pozývajú v rámci 9. ročníka Týždňa kresťanskej 
kultúry na diskusiu Quo vadis Cirkev na Slovensku a v Čechách, ktorá bude o týždeň v stredu 3. októbra o 16.30 v našom 
Pastoračnom centre. Diskutovať bude otec biskup Mons. Tomáš Galis a vikár pre pastoráciu Ostravsko-opavskej diecézy Mons. 
Vít Zatloukal, ktorý bude zastupovať tamojšieho biskupa. Po hodinovej moderovanej diskusii budete mať možnosť položiť 
otázky k danej téme. Na záver bude slávnostná sv. omša o 18.30. 
 

- Ako sme vás informovali pri hodovej slávnosti, chceli by sme začať so slávením fatimských prvých sobôt s nasledovným 
programom: 17.45 modlitba posv. ruženca s rozjímaním a príležitosť k sv. spovedi; 18.30 sv. omša a po nej krátka adorácia za 
kňazské povolania. Na slávenie prvej októbrovej soboty (o týždeň 6.10.) prijal pozvanie o. Dušan Hricko, karmelitán. Dávame 
to vedieť týždeň vopred, aby kto chce, si vedel vyhradiť čas na modlitbu. 
 



 

Deň farnosti Martin-Sever, farské hody 2018 
 
V sobotu 15. septembra sa vo farnosti Martin Sever konali veľké oslavy titulu kostola. Súčasťou týchto 

osláv bola aj duchovná obnova počas celého predchádzajúceho týždňa. 
 

Duchovnú obnovu sme začali v pondelok. Náš bývalý diakon,  terajší kaplán vo farnosti Vrútky, Ivan Moďoroši odslúžil 
sv. omšu, pred ktorou sme mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Omša skvelá, kázeň povzbudzujúca a prednáška 
pútavá. Téma prednášky? Zážitky z Athosu, záhrady Bohorodičky. Pán kaplán vyrozprával zážitky, aké hádam nečakal nikto 
z nás.  

Obnova pokračovala s rehoľou Dominikánov. V utorok nás poučili o mužovi blahoslavenstiev, Pierovi Giorgiovi 
Frassatim. V stredu sme mali možnosť si vypočuť, čo je to Ružencové bratstvo a vo štvrtok sme mali možnosť pozrieť si film Psi 
Páně aneb Sněz ten film. Všetky prednášky a omše sa niesli v duchu života Sedembolestnej Panny Márie. Počas celého týždňa 
tu pre nás bola možnosť pristupovať k sviatosti zmierenia, ktorú v hojnom počte veriaci aj využívali. Duchovná obnova sa 
skončila v piatok. Sv. omša a moderovaná adorácia postupne prešli do tichej adorácie, ktorá sa skončila 22.00 h. 

Medzitým už horlivo prebiehali prípravy na hodovú slávnosť. Chlapi stavali pódium pre kapely, trampolíny pre deti, 
lavice na sedenie a pripravovalo sa jedlo. Malá partia chlapcov všetky tieto veci strážila po službách počas celej noci až do rána. 
Ráno, už zavčasu, sa varil guláš,  grilovalo sa mäso a robili posledné prípravy areálu i kostola. Vyvrcholením celého týždňa bola 
slávnostná sv. omša o 10.30 h. Máločo poteší tak, ako vidieť plný chrám na hodovej slávnosti. 

Po omši sa veriaci presunuli na farský dvor, kde na nich čakalo farské agapé. Jedla a pitia bolo pre každého dostatok. 
Prebiehali opäť i detské aktivity, ktoré si pre deti pripravili mladí z farnosti a vyvrcholili detskou tombolou. Všetci sa dobre 
bavili a okrem farníkov z farnosti Sever prišla i početná skupina farníkov z Vrútok, mesta, či žilinských Soliniek na čele s vdp. 
Dušanom Peckom. O tretej popoludní sa začal koncert. Kapela Krížik & band odštartovala vlnu koncertov, ktoré trvali až do 
večera. Na pódiu sa vystiedala i skupina HeartBeat a celý program zakončila skupina Timothy. Nálada všetkých zúčastnených 
bola úžasná, čiže by sa dalo povedať, že každý si prišiel na svoje.  

Po celej akcii sa našlo mnoho pomocných rúk, a tak sme areál farského dvora upratali pomerne rýchlo. Záverečné 
požehnanie nám pripomenulo, aby sme nezabudli, že nielen chváliť Boha, ale aj ho ohlasovať, je náplňou kresťanského života.  

Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do hodových osláv. Či už len priniesli dobrú náladu 
svojim spolu sediacim, ale každý človek sa pričinil o priebeh týchto hodov. Ďakujeme našim kňazom a bratom Dominikánom 
za ich duchovné vedenie a tešíme sa na ďalšie farské hody, ale aj iné slávnosti, ktoré nás vo farnosti čakajú.  

Peter Valach, Lukáš Oravec 
foto: Lukáš Oravec 
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