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Vojdenie do života

Ján povedal Ježišovi: "Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami."
Ježiš vravel: "Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je

za nás.
A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.
Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk

a hodili ho do mora.
Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma

rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako
keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho
kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína."

Mk 9, 38-48

Čím viac sa pozorujem, tým viac vidím jednu jedinú vec, ktorá
ma zvádza na hriech. Je to prekvapenie, pretože – paradoxne – je to
dar. A je to tvoj dar. SLOBODA. Nebyť slobody, nehrešila by som a
nebúrila by som sa, tak duše v očistci, ktoré už nemajú inú vôľu než
tvoju.

Viem, že ‘ruka‘, ktorú by stálo za to odťať, je vlastne moja
samostatnosť – dve ruky oblečú, zarobia, uvaria, presťahujú aj
odšoférujú. A to často znamená, že odmietam potrebovať. Som
samostatná, ja si vystačím, nie som odkázaná a som ‘slobodná‘. Uťať
ruku znamená nemôcť sám. Prijať poníženie neustálej potreby
pomoci – teba, druhých; prijať fakt, že sama nevládzem.

Noha je moja voľnosť. Pohyb. A áno, znamená aj nestálosť.
Uvedomujem si to, keď sa túlam po lese. Užívam si slobodu pohybu
i zmenu, ktorú prináša. Myslievam na ňu, keď sa opieram o strom.
Strom nemá tento dar. Zakorenil a narástol TU – a nebude ani len o
meter vedľa.. nevýhoda? Strom stopercentne vie, kam patrí a kde

má domov. Nebehá ako ľudia medzi piatimi mestami a v tom
rodnom nevystriedal tri sídliská. Neopustil susedné stromy a kry,
keď si začali liezť do konárov a zavadzať. Naučil sa s nimi žiť. Ja
nohy mám – a tak som v istom bode odišla. Alebo.. odišli. Lebo aj
druhí majú nohy. Vezmi mi nohu, ak budem potom viac milovať.

A oči, môj najväčší hriechotvorca. DVE oči. Nie preto, že by
jedno oko nevidelo, ale dve oči vidia s perspektívou. A ja si rada
myslievam, že aj z perspektívy – čo ma akosi ‘oprávňuje‘ namýšľať
si, že vidím správne. A tu pozor, lebo ďalší krok od ‘vidieť správne‘
je ‘mať názor‘. A ďalší ‘posúdiť‘. A potom – mať pocit, že ja jediná
mám dve oči. Nebolo by bezpečnejšie, Pane, mať oko jedno a vedieť,
že napriek peknému aj ostrému obrazu mi časť perspektívy stále
chýba? Pýtať sa druhých, aké sú tie veci vonku (nie tie vnútri),
nechať si vysvetliť.. nechať sa poučiť? Veď oproti Tebe sme všetci
jednookí, bez kontextu, bez súvislostí..
Stálo by mi to za vojdenie do Života. - redakcia -

Farský areál na Severe má novú kôrnu zmes

V rámci prípravy na tohtoročné farské hody sa
nezabudlo ani na farský areál, ktorý dostal do svojich
záhonov novú kôrnu zmes.

Záhony vo farskom areáli na Severe tvoria významné dekoračné
prvky. Čo sa týka výsadby prevažujú okrasné dreviny v kombinácii
s krami. Podsýpka je tvorená mulčovaciou smrekovou kôrou
na geotextílii, ktorá bráni v raste náletovej buriny. Tá však
nefunguje na 100 % a záhony treba pár krát do roka vyplieť.
Samozrejme, že čistením a poveternostnými vplyvmi sa mulčovacia

kôra drví a treba ju v pravidelných intervaloch dopĺňať. Keby sme ju
mali kupovať na vrecká, vyšlo by to finančne farnosť veľmi veľa,
keďže kôrna zmes zaberá približne 400 metrov štvorcových
farského areálu. Oslovili sme opätovne firmu zaoberajúcu sa
predajom mulčovacej kôry zo Sučian, kde sme objednali a nechali si
doviezť nákladným autom jednu nakladačku t.j . 10 kubických
metrov kôry. Ochotným pomocníkom ďakujeme za pomoc
pri rozvození kôrnej zmesi po areáli farského dvora.

Lukáš Oravec, technický správca areálu
foto: Lukáš Oravec
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z Podhája. Na budúci týždeň prosíme o
upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Prvé sväté prijímanie 2019 – Rodičom a prvoprijímajúcim

deťom oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v utorok v rámci
večernej svätej omše o 17:30.
Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že ďalšia katechéza

bude v piatok v rámci večernej svätej omše o 17:30, po ktorej bude
stretnutie na fare.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať

každý deň od 17:00. 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.
Fatimská sobota - V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba

svätého ruženca s Fatimským programom.
Sv. ruženec v októbri - V októbri, mesiaci Ružencovej Panny

Márie vás pozývame k modlitbe sv. ruženca pred večernými sv.
omšami o 16:45.
*Svätá omša v Skanzene – bude dnes o 13.30 h.
*Púť do Turzovky - 7. októbra 2018 sa koná Jesenná púť ku

Kostolu Panny Márie Matky Cirkvi na Hore Živčáková. Bližšie
informácie nájdete na nástenke.
Boj proti hladu – minulú nedeľu 23.9.2016 sa v našej farnosti

uskutočnila zbierka na Boj proti hladu. V zbierke sa v našej farnosti
vyzbieralo 2.005 €. Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a nech
im to dobrý Pán Boh vynahradí svojím požehnaním.
POĎAKOVANIE

Svätý Vincent často hovorieval svojim
sestrám – dcéram kresťanskej lásky :
„Chudobných budete mať stále medzi sebou.“ Ani táto moderná
a pretechnizovaná doba nie je výnimkou. Dnes tak ako v každej dobe
žijú ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Dnes tak ako
v minulosti sú ľudia, ktorí sú ochotní podať pomocnú ruku –
modlitbou, službou, milodarom. Vy všetci, ktorí ste minulú nedeľu
prispeli na Boj proti hladu patríte k nim. V mene celej vincentskej
rodiny sa vám chcem poďakovať za vašu štedrosť. Nech Pán vám bude
raz odmenou v nebi. sestra Štefánia

Upratovanie kostola – má na starosti skupinka č. 2.
Ruženec v mesiaci Október - Október je mesiac ružencovej

Panny Márie. Ruženec sa budú predmodlievať jednotlivé ruže,
podľa rozpisu na nástenke. Nakoľko modlitba posvätného ruženca
je obdarovaná odpustkami, aby ich mohli čím viacerí získať, chceli
by sme vás požiadať, aby ste modlitbu ruženca začínali presne o
17.45 hod., po ňom sú loretánske litánie. V nedeľu sa ruženec
modlíme po prvej sv. omši. Radi prijmeme nových členov do živého
ruženca. Prihlášku nájdete v sakristii, ktorú je potrebné vyplniť.
Prvé sväté prijímanie 2019 - Deti tretieho ročníka a staršie,

ktoré navštevujú NV a ešte ste ich nestihli prihlásiť k prvému sv.
prijímaniu, môžete tak urobiť ešte tento týždeň po sv. omšiach na
fare. Viac termínov už nebude. Je potrebné so sebou vziať vypísanú
prihlášku, ktorú dostali v škole, alebo si prihlášku vyžiadať na fare.
Boj proti hladu – Rovnako, ako minulý rok, si sestry vincentky

pripravili pre vás perníkové srdiečka. Po sv. omši ich budú rozdávať
pod chórom a zároveň môžete prispieť na misie.
Kurz Alfa - V utorok pozývame dospelých, ktorí sa zúčastňovali

minulý rok kurzu Alfa, aby po večerej sv. omši prišli na spoločenstvo
do pastoračné centra.
Stretnutie lektorov - V piatok po sv. omši pozývame lektorov

na stretnutie na faru. Tiež by sme chceli pozvať každého, kto by mal
záujem o túto službu.
Fatimská sobota - V sobotu o 18:30 vás pozývame na slávenie

fatimskej prvej soboty. Pozvanie prijal pozvanie o. Dušan Hricko,
karmelitán. Program: 17.45 modlitba posv. ruženca s rozjímaním
a príležitosť k sv. spovedi; 18.30 sv. omša a po nej krátka adorácia za
kňazské povolania. Samzrejme, v sobotu ráno sv. omša bude, ale
večeradlo bývať nebude.
*Quo vadis Cirkev - 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 túto stredu o 16.30 v Pastoračnom centre na
Severe. 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.
Kalendáre SSV - Stále si viacerí neprevzali svätovojtešské

kalendáre s knihou. Môžete tak urobiť ešte tento týždeň v sakristii,
potom zvyšné kusy ponúkneme veriacim v kostole.

* spoločné oznamy pre obe farnosti

Nedeľné oznamy na 26. nedeľu cez rok "B"  30.9.2018

Farnosť Martin Farnosť Martin  Sever

Sväté omše a liturgia po 26. nedeli cez rok "B"

1* Gréckokatolícka liturgia na Jesenského 11; 2* Dražkovce ; 3* Sklabiňa – na obecnom úrade 4* vysokoškolský internát




